St. Paul gymnas

- for deg som vil lære mer
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Har du en drøm i livet?
Da du var liten drømte du kanskje om å bli politi når du ble stor. Eller
brannmann. Med årene er det kanskje et helt annet yrkesvalg som har
fanget interesse og som du vil satse på. Eller så er karrierevalget noe
du vil tenke nærmere på og stilling til senere. Det kan også være klokt.
Nesten uansett hva du velger å slå inn på etter videregående skole vet
du at det stilles krav for å få plass på universitet eller høyskole. Så enten
du har en helt bestemt drøm eller vil vente med å bestemme hva du
skal slå inn på, er det viktig å gå på en skole som legger til rette for at
du utvikler dine evner og ferdigheter, og vokser som menneske. Hvis
du jobber med dette som mål vil du også sikre deg de poengene du
trenger for å fortsette videre på den veien du ønsker i ditt liv.

Vi hjelper deg
på veien
St. Paul gymnas er en katolsk skole. «Katolsk» er gresk og betyr
universell, altomfattende og allmenn. Når du begynner hos oss
begynner du med andre ord på en skole som egentlig er helt
vanlig, men som likevel er spesiell.
God læring er avhengig av et godt læringsmiljø. Fra og med
kommende skoleår vil all undervisning foregå i nyoppussede og
moderne lokaler i det som en gang var sykehuset Florida. Men
enda viktigere enn de fysiske omgivelsene er at alle som søker
seg hit skal føle seg inkludert i det sosiale miljøet, og finne
handlingsrom for egen utvikling. Tryggheten i et lite miljø gir
deg store muligheter til medbestemmelse og til å forme din
skolehverdag.
Om du etter tre år på gymnaset har nådd så langt du ønsker
avhenger først og fremst på hva du gjør for å benytte deg av alle
de mulighetene gymnaset tilbyr. Vi lover å hjelpe deg på veien.
Petter Gjessing, undervisningsinspektør

2

3

Må jeg være
katolikk?
St. Paul gymnas drives etter privatskoleloven og er
forankret i Den katolske kirkes tro og tradisjon. Vi
er det eneste katolske gymnaset i Norge. Det gjør
oss både stolte og ydmyke.
Den katolske Kirke, som ledes av pave Frans, har
over 1 milliard medlemmer og har skoler med nær
44 millioner elever. Men på St. Paul gymnas er du
velkommen enten du er katolikk eller tilhører en
annen kirke eller trossamfunn. Den samme
åpenheten gjelder deg som tviler. Mangfold i
livssyn er berikende for miljøet på skolen. Men på
samme måte som skolen anerkjenner at elevene
har ulikt religiøst ståsted, krever den alles respekt
for det verdigrunnlaget og de ritualene som preger
hverdagen på skolen.
Hvis du synes det kan være litt spennende å gå på
en skole med stort mangfold skal du velge St. Paul
gymnas. Vårt fellesskap gir rom for alle både når det
gjelder etnisk bakgrunn, kultur og religiøst ståsted.
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Å tro
er din
avgjørelse
Olav Johan Svalquist Hilt (t.h.) gikk på Eidsvåg skole da
han i fjor søkte seg til St. Paul gymnas. – I min familie er vi
ikke katolikker. Vi går i kirken på julaften og til spesielle
anledninger, og er på den måten nokså alminnelige. Men
for andre betyr troen på Gud mer enn den gjør for meg.
Vi har gode og lærerike diskusjoner. Det er en viktig
grunn til at jeg trives godt med undervisningen.
Hans August Mehren Wade tilhører en katolsk familie
og gikk på St. Paul skole før han begynte på gymnaset.
Han er også aktiv i det katolske ungdomsmiljøet i Norge.
– For meg er bønn og kirkegang, gjerne med god musikk,
viktig i tilværelsen. Derfor er det supert å gå et gymnas
der det åndelige har en naturlig plass i skolehverdagen.
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Får jeg god undervisning?
På St. Paul gymnas er læringsmiljøet
viktigere enn alt annet. Derfor har alle
våre hovedlærere (bildet) mastergrad
eller hovedfag i minst ett av sine
undervisningsfag. Alle våre lærere
i fremmedspråk har det språket de
underviser i som sitt morsmål. Det gir
deg trygghet for at den som gir deg
opplæring har bred kunnskap om det
språket du vil bli god i, enten det er
tysk, fransk, spansk eller italiensk.
Hos oss begynner du hver dag med et
kort møte med din mentor i en liten
gruppe. Mentorene er lærere som
har ansvar for hver sin gruppe. Med
ham eller henne drøfter du faglige
spørsmål du kanskje strever med,
eller får råd om hva du bør gjøre for å
lære mer om temaer som interesserer
deg.

6

Vi har meget
dyktige lærere
- På St. Paul gymnas er ikke klassene større enn
at lærerne har tid nok til både å stimulere de
skoleflinke og gi ekstra støtte og veiledning
til elever som har behov for det. De er faglig
meget dyktige og svært motiverende, sier
Maia Midttun. Hun går i VG2 med fordypning i
realfag. I tillegg har hun latin som valgfag. – Jeg
drømmer om å studere medisin, og da vil det
være en fordel å kunne litt latin.
Også Joshua Aloysius er VG2-elev med fokus
på realfagene. – Sammen med lærerne settes
det mål for hvor mye den enkelte skal lære. De
som setter seg høye mål må normalt også gjøre
noe skolearbeid hjemme. Men det er også fullt
mulig å gjøre seg ferdig før du forlater skolen.
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Kan jeg reise til utlandet?
Dine tre år på St. Paul gymnas er en dannelsesreise som skal gi deg det grunnlaget du
trenger for å gjøre gode valg senere i livet. Derfor har vi også et program for reiser
utenlands for at du skal lære mer om folk, språk og kulturer utenfor Norges grenser.

VG1: Vi starter skoleåret med en ukes reise til Youth Village ved Newcastle der
hensikten først og fremst er at du skal bli bedre kjent med deg selv og dine medelever.

VG2: Vi tilbyr et frivillig utvekslingsopphold av en – to ukers varighet ved en av
våre partnerskoler i utlandet, fortrinnsvis i det språkområdet du har ditt fremmedspråk.
I de fleste tilfeller bor du hjemme hos familien til elever på partnerskolen. Hvis du
ønsker et skoleår i utlandet hjelper vi deg med å legge til rette for det.

VG3: «Alle veier fører til Rom..». Neste stopp på vår dannelsesreise er en ukes

Vi tar deg med til Europa

opphold nettopp i Roma og den katolske kirkes hovedsete i Vatikanstaten.
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Ypperlig læringsmiljø
i moderne lokaler
Fra høsten får elevene på St. Paul gymnas det vi mener blir de beste og mest
moderne undervisningslokalene i Bergen i det tidligere sykehuset Florida. Dette
prektige bygget fra 1937 er i løpet av de siste årene blitt renovert og pusset opp
fra «topp til tå». Alle tekniske installasjoner er skiftet, ny ventilasjon er på plass
og bygget tilfredsstiller alle krav til universell utforming og sikkerhet.
Stillerom

Her er hva som møter deg i det nye skolebygget:
Underetasje: Elevkantine og garderober
1. etasje: Kapell, bibliotek, administrasjon og resepsjon
2. etasje: Undervisningsrom for VG2 og VG3, samt myldreareal
3. etasje: Laboratorier og storklasserom
4. etasje: Undervisningsrom for VG1 samt myldreareal
Gled deg til å ta i bruk Bergens vakreste skolebygg med helt ny innredning. Her
blir det garantert godt å være og flott å lære!
Laboratorium
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Vi satser på de klassiske fagene
Hva er poenget med å velge fag som latin, historie og filosofi?
Vårt svar er at en innføring i de klassiske kulturfagene bidrar til
å utvikle din evne til kritisk tenkning og refleksjon, og gir deg
verktøy og metoder du vil ha nytte av i videre studier og glede
av senere i livet.
Latin var det viktigste skriftspråket i Vest-Europa i over 2000
år, fra romertiden frem til 1800-tallet. Kjennskap til det latinske
språket gir deg et godt grunnlag for å forstå vårt eget språk og
mange fremmedspråk. Hvis du etter gymnaset vil gå videre med
fag som litteraturvitenskap, filosofi, statsvitenskap, religion,
teologi, biologi eller juss, vil også denne kunnskapen komme til
nytte.
Vår satsing på de klassiske fagene gir deg dermed et godt
fundament for å nå dine mål. St. Paul gymnas ønsker deg
velkommen til en klassisk dannelse få andre skoler kan tilby.

Davy anbefaler latin
Davy Wathne (64), velkjent sportsanker på TV2, gikk på Bergen
katedralskole som den gang også ble kalt «Latinskolen».
Deretter studerte han ved Universitetet i Bergen og tok
mellomfag i norsk, historie – og latin.
- Av min mor lærte jeg å sette pris på godt språk. I tillegg var
jeg velsignet med dyktige og engasjerte lærere som stimulerte
interessen for språk og litteratur. Latin gir deg fundamentet du
trenger for å lære de aller fleste andre språk på en skikkelig og
grundig måte. Men det forutsetter at du er villig til å pugge og lære
grammatikk og syntaks på den «gamle» måten. Det gir deg en
enorm fordel når det gjelder kunnskap både om vårt eget språk
pluss engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk og portugisisk.
Davys plan var å bli lærer. Men da han var ferdig med utdannelsen,
fikk han jobb som sportsjournalist i Bergens Tidende. Dermed
startet hans livslange karriere med fotball som hovedinteresse
og spesialitet.
- Husk at språk er makt. Den som velger latin vil ha mye bedre
forutsetninger for å lære andre språk og på den måten skaffe seg
et forsprang i kampen om de mest interessante jobbene. Dessuten
er det gøy. Du skjønner mer og får automatisk mer ut av det når
du er ute og reiser og besøker fremmede land, folk og kulturer.
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Foto: Eivind Senneseth/TV2
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Vi satser på
realfagene
Realfag er betegnelsen på eksakte
vitenskaper, som naturvitenskap og
matematikk. Hvis du interesserer deg
for hvordan ting henger sammen, om
hvorfor naturen er som den er, vil vårt
tilbud i realfag være midt i blinken
for deg. Vi lærer deg å tenke deg
systematisk og å sortere det viktige
fra det uviktige. Vi ønsker å gjøre alle
fag, ikke bare realfag, til en del av din
verktøykasse for å forstå verden.
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Våre kunnskapsformidlere

Elena
Perghem
(født 1979) er utdannet i italiensk, tysk
og engelsk ved Universitetet i Pisa. Hun
har italiensk som morsmål og underviser
i dette faget på alle klassetrinn.

Arne
Kleppestrand
(født 1969) er utdannet i matematikk og
fysikk ved Universitetet i Bergen. Han har
hovedfag i matematikk og underviser på
VG2 og VG3.
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Lene
Dåvøy
(født 1971) er utdannet i latin, gresk,
norsk og engelsk ved Universitetet i
Bergen. Hun har hovedfag i latin og
underviser på VG2 og VG3.

Dag Olav
Larsen
(født 1957) er utdannet i geografi og
filosofi ved Universitetet i Bergen. Han
har hovedfag i geografi og underviser på
alle trinn.

Jon Anders
Hovland
(født 1972) er utdannet i norsk og engelsk ved
Universitetet i Bergen. Han har hovedfag i nordisk
og underviser på VG1 og VG2.

Sébastien
Liautaud
(født 1974) er utdannet i master i fransk ved
Universitetet i Sorbonne, samt spansk fra Universitetet
i Bergen. Han har fransk som morsmål og underviser
på VG1 og VG2.

Dom
Lukas
(født 1968) er utdannet i teologi ved King’s
college, University of London og tysk ved
Universitetet i Bergen Han har tysk som
morsmål og underviser på VG1 og VG 2.

Romina
Salazar
(født 1980) er utdannet i spansk, engelsk
og samfunnsfag ved Universitetet i
Bergen. Hun har spansk som morsmål
og underviser på VG1 og VG2.

Inge
Risheim
(født 1961) er utdannet i biologi, kjemi og
matematikk ved Universitetet i Bergen.
Han har hovedfag i biologi og underviser
på alle trinn.

Trond
Skauge
(født 1984) er utdannet i norsk, religion
og spesialpedagogikk ved Universitetet i
Bergen. Han underviser på alle trinn.

Theresa
Robberstad
(født 1960) er utdannet i engelsk og psykologi
ved University of California, Berkeley. Hun har
engelsk morsmål og hovedfag i engelsk, og
underviser på alle trinn.

Torill
Standal
(født 1971) er utdannet i matematikk, fysikk
og kjemi ved Universitetet i Bergen. Hun har
hovedfag i kjemi. Hun underviser på VG2
og VG3.
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Vår stab er her for deg
St. Paul gymnas har flere ansatte som kan
hjelpe deg med spørsmål du har om skolen
før du eventuelt begynner og i løpet av
årene du går på skolen.
Rådgiver Dag Olav Larsen (nr. 1 fra venstre)
gir sosialpedagogisk veiledning og har
kontakt med elever og foresatte.
Skoleprest Dom Lukas (nr. 2 fra venstre)
har ansvar for kristendomsundervisningen
og det åndelige livet på skolen. Han gir
også sjelesorg og hjelp til elever som
opplever
personlige
eller
familiære
problemer.
Trond Skauge (nr. 3 fra venstre) er spesial
pedagog og jobber med tiltak for elever
med spesielle behov.
Undervisningsinspektør Petter Gjessing
(nr. 4 fra venstre) gir rådgivning knyttet til
valg av programfag og spørsmål som
gjelder fremtidig yrkesvalg.
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Fagtilbud St. Paul gymnas 2014-2015
Fellesfag	

VG 1
timer

VG 2
timer

VG 3
timer

Programfag	
(med forbehold om elevtall)

VG 2
timer

Vg3
timer

Kristendom/ RE på VG 3

2

2

3

Realfagsmatematikk

5

5

4

6

Norsk

4

Engelsk

5			

Samfunnsfagmatematikk

5

5

Biologi 1 og 2

5

5

Naturfag
Geografi

5			

Fysikk 1 og 2

5

5

2			

Kjemi 1 og 2

5

5

Fremmedspråk nivå II

4

4		

Latin 1 og 2

5

5

Fremmedspråk nivå I

4

4

Historie og filosofi 1 og 2

5

5

Samfunnskunnskap

3			

Sosialkunnskap

5

Kroppsøving

2

Politikk og menneskeretter		

5

2

2

Historie		

2

4

Matematikk

3 (5)		

5

Internasjonal engelsk

5

5

Engelsk litteratur og kultur		

5

				

Psykologi

5

5

				

Geofag

5

5

				

Rettslære

5

5
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Hvis du vil bli elev på St. Paul gymnas gjør du dette
ved å sende søknad på vigo.no. Som på andre private
skoler betaler elevene en egenandel. For skoleåret
2014 / 2015 blir denne 16.500 kroner. Dette beløpet
bidrar blant annet til at du kan reise på skoletur
utenlands. Dessuten får du PC (eller MAC mot et
tillegg på 3.000 kroner)

NOR PR, foto: Kjetil Greger Pedersen, trykk Bodoni

Søk St. Paul
gymnas på VIGO

Vil du vite mer?
St. Paul gymnas arrangerer Åpen Dag torsdag 30. januar
kl. 11:30 – 14:00 på skolen.
Vi holder informasjonsmøte på skolen torsdag 30. januar
kl. 19:00.
Ønsker du en personlig samtale med rådgiver Dag Olav
Larsen ringer du telefon 55 21 59 22
Les mer på www.stpaulgymnas.no
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/st.paulgymnas
og Instagram: @stpaulgymnas
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St. Paul gymnas,
Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
55 21 59 30
gymnas@stpaul.no

