Skolens læreplan
Dette er utdrag fra skolens læreplan:

1. Formål med opplæringen
Urtehagen Videregående Privatskole skal drive videregående yrkesrettet utdanning.
Skolen skal:




gi kunnskap, ferdigheter og holdninger som utruster mennesker til nyttig innsats i det
norske samfunnet
vektlegge trosmessig og etisk forankring
dyktiggjøre til aktivt og utadrettet arbeid i samsvar med skolens grunnsyn.

Det følger at skolen skal:







gi yrkes- og samfunnsmessig kunnskap med utgangspunkt i elevenes nivå
vektlegge opplæring om barn og unges oppvekstsvilkår
tilstrebe praktisk erfaring i arbeid med barn og gamle
gi kunnskaper om rusmidler og helse
gi elevene grunnleggende datakunnskaper, nødvendig i samfunnet i dag
gi kunnskap og erfaring med TV-arbeid. TV er en vesentlig kilde til informasjon.

Skolen skal drive yrkesrettet undervisning og fremme selvutvikling. Skolens grunnlag er
islam.

2. Skolens linjer
2.a Samfunnslinjen
Undervisningens mål
Skolen skal blant annet forberede til arbeid blant annet i:
 Barnehager
 Skoler og skolefritidsordning
 Eldreomsorg
 Ungdomstiltak
 Medievirksomhet
 Læreroppgaver i islamske organisasjoner
2.b Medielinjen
Undervisningens mål
Skolen skal blant annet forberede til arbeid blant annet i:
 Medievirksomhet

Undervisningen skal bevisstgjøre elevene om medienes rolle og lære elevene grunnleggende
kunnskaper om arbeid med medier som TV, radio, bilder og billedbruk.
Mediene er sentrale i dagens samfunn for informasjon og påvirkning. Kunnskap om, og
forståelse for, medienes rolle er viktig for alle aktive samfunnsborgere.
Elevene vil ha variert bakgrunn og erfaring, med utgangspunkt i forskjellige land og kulturer.
Samlet sett vil elevene fremstå som en spennende gruppe med muligheter til trekke på
hverandres egenart. Dette skal utnyttes i undervisningen.
Medienes rolle med opplysning og informasjon, fokusering og avsløring, debatt og
intellektuell konfrontasjon skal ses i samband med islamske verdier.
Eleven skal gis kunnskaper om journalistisk arbeid, med arbeidsmetoder, former,
intervjuteknikk, etc.

3. Opptak
Skolen skal væreåpen for alle. Som videregåendeskole forutsetter den at eleven først har
gjennomført opplæring svarende til grunnskole.
Skolen kan foreta en opptaksprøve blant søkerne for å klargjøre den enkeltes nivå.

4. Kursbevis
Etter gjennomgått skoleår gis elevene kursbevis når skoleåret er godkjent. Kursbeviset skal
kort vise til hovedpunkter i skolens undervisning som elevene har vært gjennom. Kursbeviset
er et eget dokument fra skolen som det er nyttig å vise for seg ved søknad til annen
undervisning eller ved søknad om jobb. Det er imidlertid ikke et dokument som er offentlig
godkjent som eksamenspapir.

5. Organisasjon
Urtehagen Videregående Privatskole er en selvstendig registrert stiftelse. Den samarbeider
nært med Urtehagen Stiftelse.

