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Vi hjelper deg  
på veien

Jeg har vært leder på St. Paul gymnas siden skolen startet i 2012. 

Med meg har jeg en stab med velutdannede og dyktige 

mennesker. Det kreves mye av oss, men vi elsker denne jobben 

fordi den er meningsfull og viktig. Vår oppgave er å hjelpe deg 

på veien videre i livet.

God læring er avhengig av et godt læringsmiljø. Hos oss foregår 

all undervisning i nyoppussede og moderne lokaler i det som en 

gang var sykehuset Florida. I disse omgivelsene har alle elever 

de beste forutsetninger for å bli inkludert i det sosiale miljøet, og 

finne rom for egen faglig og personlig utvikling. Tryggheten i et 

lite og spennende miljø gir deg store muligheter for med bestem

melse, og til å forme din skolehverdag.

Vår ambisjon er at du etter endt skolegang har nådd så langt du 

vil for å komme videre og klare deg godt i livet. Velger du å gå 

på St. Paul gymnas lover jeg deg tre utviklende og spennende år!

Petter Gjessing, rektor

Hva tenker du 
om fremtiden?

Er du en person som har klare ønsker og mål for livet ditt? 

Eller har du ingen bestemte oppfatninger om fremtiden?

Nesten uansett hva du kan tenke å slå inn på etter 

videregående skole vet du at det stilles krav for å gå 

videre med høyere utdanning. Så enten du har en spesiell 

drøm eller vil tenke deg om før du legger slike planer, er 

det viktig å velge en skole der du får utviklet dine evner 

og ferdigheter. 

St. Paul gymnas gir deg spesielle muligheter til å vokse 

som menneske. Skolen er liten, og har gode lærere og et 

miljø du vil trives i. Vi er det eneste katolske gymnaset i 

Norge, men de fleste elevene er ikke katolikker. Her er du 

med andre ord velkommen uavhengig av livssyn. Det 

eneste vi krever er at du viser respekt for hva andre tror 

og mener. 

Hvis du synes dette virker interessant, bør du bruke litt tid 

på å lese om hva vi tilbyr. Det handler om fremtiden din. 
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Får jeg god
undervisning?

På St. Paul gymnas er det å lære viktigere enn 

noe annet. Derfor har alle våre hovedlærere 

mastergrad eller hovedfag i minst ett av sine 

undervisningsfag. I alle fremmedspråk er det 

minst en lærer som har det språket som de 

underviser i som morsmål. Det gir deg trygghet 

for at opplæringen blir meget god, enten du har 

valgt engelsk, tysk, fransk eller italiensk.

Dyktige lærere og et godt læringsmiljø er den 

viktigste årsaken til at det på St. Paul gymnas er 

svært få elever som dropper ut underveis. – De 

som eventuelt slutter og tar fatt på noe annet, 

skal gjøre det i samråd med skolen. Ingen skal 

slutte på gymnaset uten at de har et annet 

tilbud å gå til, understreker rektor Petter Gjessing. 

- Vi har meget 
dyktige lærere

– Vi opplever at St. Paul gymnas har lærere som bryr 

seg og gjør alt for at den enkelte skal lære, forstå og 

lykkes med fagene, sier VG1elevene Anne Kristine 

SandtorvLerøen og James Christian Enger. At 

skolen er liten og lærerne dyktige, fører til at 

dialogen med og oppfølgingen av hver elev blir 

god. Det gjennomføres flere fagsamtaler i løpet av 

året, der lærer og elev sammen setter mål for faglig 

utvikling og karakterer.

– Hver lærer har sin måte å undervise på, og utfyller 

hverandre på en måte jeg synes er positiv, sier Anne 

Kristine, som har matematikk som favorittfag.

James er mest interessert i samfunnsfag, naturfag 

og kristendom. – Jeg liker at det er variasjon i under

visningsformen, med blant annet gruppearbeid og 

visning av videoer. Det gjør at fag du kanskje ikke er 

spesielt opptatt av likevel blir spennende. 
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Får 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 og ukjente kulturer.

VG1: Vi starter skoleåret med en ukes reise til Krakow i Polen der hensikten 

først og fremst er at du skal bli bedre kjent med deg selv og dine medelever.

VG2: Vi tilbyr språkreise med en ukes varighet til den irske hovedstaden 

Dublin, eventuelt en pilegrimsreise til Lourdes i Frankrike. Til våre partnerskoler 

i Attendorn i Tyskland, Valencia i Spania og Marseille i Frankrike tilbyr vi også et 

frivillig utvekslingsopphold på en eller to uker, basert på ditt valg av fremmedspråk. 

I de fleste tilfeller bor du hjemme hos familien til elever på partnerskolen.

Hvis du ønsker å tilbringe hele skoleåret i utlandet hjelper vi deg med å legge til 

rette for det.

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

opphold nettopp i Roma og den katolske kirkes hovedsete i Vatikanstaten. Elever 

som har valgt latin får dessuten en reise til Trondheim.

7

Vi tar deg med til Europa
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Ypperlig læringsmiljø
i moderne lokaler

Elevene på St. Paul gymnas har det vi mener er de beste og mest 

moderne undervisningslokalene i Bergen. Det tidligere sykehuset 

Florida er blitt renovert og pusset opp fra «topp til tå». Alle tekniske 

installasjoner er skiftet, ny ventilasjon er på plass og det prektige 

bygget fra 1937 tilfredsstiller alle krav til universell utforming og 

sikkerhet. St. Paul gymnas ble i 2015 tildelt «Tilgjengelighetsprisen» 

fra kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen kommune.

Det beste inntrykket av skolebygget får du ved å komme på besøk 

og vandre fra garderobeanlegget og elevkantinen i underetasjen 

til topps i 4. etasje. På veien vil du finne vanlige undervisningsrom, 

laboratorier og storklasserom, samt flotte myldrearealer. Her er det 

både godt å være og flott å lære!

Torsdag 6. februar kl. 18:00  inviterer vi til en presentasjon av St. Paul 

gymnas – både for deg som vurderer å søke plass hos oss, og dine 

foreldre eller andre foresatte. Du får møte lærere og elever, og dessuten 

byr vi på servering og underholdning – og på omvisning i de flotte 

lokalene. Velkommen! 

9
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Du får både  
makker og mentor

Makkerordningen på St. Paul gymnas innebærer at elevene helt 

fra starten på VG1 tar ansvar for hverandre. Makkerne sitter ved 

siden av hverandre og jobber sammen med to andre makkere 

når det er oppgaver som skal løses som gruppearbeid.

– Hvis du for eksempel har forsovet deg sender du melding til 

makkeren, som gir beskjed til læreren. Det fungerer veldig greit, 

forteller VG2elevene Megan Mjømen og Herman Bucher

Johannessen. Ved sykdom sørger makkeren for at dokumen

tasjon fra undervisningen og lekser blir tilsendt.

På St. Paul gymnas deltar også alle i en mentorgruppe, som 

ledes av en lærer. Mentorene har ansvar for at elevene følges 

opp faglig og sosialt. I hver gruppe er det rundt 15 elever som 

møtes fast hver uke i ca. 20 minutter. – Med mentoren snakker vi 

om ting som opptar oss og blir oppdatert om hva som skjer på 

gymnaset. Dessuten får vi gode råd hvis det er noe vi strever 

med i skolearbeidet.

– Makker og mentorordningen bidrar også til at du fortere blir 

kjent med andre elever, understreker Megan og Herman.
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Vi har et bredt 
fagtilbud

St. Paul gymnas er en lite skole, men har likevel et 

bredt fagtilbud. Det betyr at uansett hva du tenker 

å slå inn på etter videregående skal kunne velge 

fag du synes er interessante, og som gir deg et 

godt grunnlag for å kunne ta høyere utdanning. 

Ønsker du for eksempel å studere medisin eller 

tenker på å bli ingeniør, vil vårt tilbud i realfag 

være midt i blinken. St. Paul gymnas har velutstyrte 

laboratorier der vi gjennomfører forsøk i fysikk, 

kjemi og biologi. Tilsvarende vil du som satser 

på å bli psykolog eller advokat finne programfag 

som passer som hånd i hanske med dine planer 

for fremtiden.

Mange bruker årene på videregående til å bestemme 

seg for senere utdanning og yrkesvalg. Å lære 

seg flere fremmedspråk enn engelsk vil for de 

aller fleste være en fordel, og hos oss er menyen 

rikholdig. Vår ambisjon er å gjøre alle fag til en del av 

din verktøykasse for å forstå verden og bli klokere.
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Bli student mens du  
tar videregående

St. Paul gymnas har et samarbeid med Universitet i Bergen (UiB) om 

en egen universitetslinje. Universitetslinjen gir deg en fin mulighet 

til å få innblikk i hva det innebærer å studere på et universitet mens 

du går på gymnaset.

På UiB får du fordype deg i et fag som du interesserer deg spesielt 

for, lære studieteknikker og gode strategier for læring. Søknad om 

å få gå på Universitetslinjen sendes etter inntak på VG1 på vigo.no.

Undervisningen på UiB skjer i høstsemesteret på VG3. Du kan 

eventuelt velge et fire ukers collegeopphold på Augustani 

University i USA som gjennomføres i januar i tredje klasse. Hvis du 

går på UiB, har du også mulighet til å avlegge eksamen i ditt fag. På 

den måten skaffer du deg 10 studiepoeng, og får en «flying start» 

på studentlivet og din fremtidige karriere.

Et tilbud som
krever mer av deg

Universitetslinjen på St. Paul gymnas er et tilbud til elever 

med spesiell interesse og forutsetninger for å følge 

undervisning på universitetsnivå, og eventuelt ta avslutt

ende eksamen. Det innebærer flere undervisningstimer på 

VG1 og VG2, slik at du får tid til å fordype deg i det 

universitetsfaget du velger på VG3. Hvis du tar Universitets

linjen er sjansene større for å lykkes som student på et 

universitet.

Tilbudet på UiB omfatter over 20 fag. Et alternativ til UiB er 

studieopphold ved Augustana University i USA. Elever som 

ønsker å benytte seg av dette tilbudet vil måtte betale inn 

ekstra skolepenger til dekning av reise og opphold.

Ønsker du mer informasjon om Universitetslinjen før du 

søker St. Paul gymnas, kan du kontakte assisterende rektor 

Gro K. Bjørgaas på tlf. 55 62 80 40, eller sende en epost til 

gymnas@stpaulgymnas.no.

UNIVERSITETSLINJEN
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Ser frem til UiB-studier

For Andrea Tierno og Erik Clemens Kvinnsland (bildet), som går andre 

klasse, hadde tilbudet om undervisning på UiB stor betydning for at de 

valgte å ta videregående på St. Paul gymnas. Søknaden om å få gå på 

Universitetslinjen medførte at de måtte ta et programfag ekstra i første 

klasse, for å frigjøre tid til forelesninger og kollokviegrupper sammen med 

«ordentlige» studenter i høstsemesteret i tredje klasse. Både Andrea og 

Erik valgte latin, og tok eksamen i dette faget i fjor høst.

– Jeg skal ta grunnkurs i matematikk på UiB, forteller Andrea, som tenker 

på å studere medisin. Hvis hun avslutter med eksamen gir det 10 ekstra 

studiepoeng som kan komme godt med.

Erik vurderer å studere samfunnsøkonomi når han er ferdig med 

videregående. – Det som lokket med Universitetslinjen var tilbudet om å 

lære akademisk skriving og metode. 

Begge to har erfart er at Universitetslinjen krever mer arbeid og innsats. 

Andrea bruker det meste av kveldene til skolearbeid, men har også 

tid til å være med venner. Når Erik ikke gjør skolearbeid, går det mye i 

styrketrening eller tennis. – Litt avkobling og gøy må vi også ha, smiler 

de to andreklassingene.
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Ta steget videre til 
studiekompetanse

St. Paul gymnas tilbyr alle med yrkesfaglig bakgrunn å ta steget 

videre med påbygging til generell studiekompetanse. Med 

fullført eksamen etter ett skoleår kan du søke opptak på høgskole 

eller universitet.

– Hos oss får du den teoretiske undervisningen og ballasten du 

trenger – enten du har utdannelse i et håndverksfag og vil bli 

ingeniør, eller har tatt helse og sosialfag og ønsker å bli 

sykepleier, sier rektor Petter Gjessing. Tilbudet gjelder både mot 

dem som har vært i jobb noen år, og mot elever som kommer rett 

fra VG2 med yrkesfaglig studieretning.

– Påbygg kan være krevende, spesielt for folk som ikke har sittet 

på skolebenken på noen år eller som av ulike grunner ikke har 

lært det de må kunne, for eksempel i engelsk eller matematikk. 

Fordelen med å gå hos oss er at vi som en liten skole med dyktige 

lærere, har ressurser til å møte behovene til hver enkelt elev. Vi 

skal gi den opplæringen du trenger for å lykkes med dine planer 

i livet, understreker rektor på St. Paul gymnas.

PÅBYGG
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10 timer trening  
i uken
St. Paul gymnas gir deg som vil utdanne deg innen idrett en perfekt 

mulighet sentralt i Bergen. På Idrettsfag får du studiekompetanse, 

og kan trene opptil 10 timer i uken – i tillegg til undervisning i idretts og 

treningsteori. Dette er et langt mer omfattende tilbud for deg som er 

glad i idrett enn på skoler som tilbyr studiespesialiserende med idrett.

Elever på Idrettsfag kan velge mellom Toppidrett fotball eller 

Breddeidrett allsidighet. 

Toppidrett fotball ledes av Øyvind Nordtveit. Han er en meget 

kvalifisert trener som gir både jenter og gutter som satser på fotball 

tett oppfølging med sikte på optimal utvikling av spillerferdigheter, 

og styring av totalbelastning for den enkelte. 

Breddeidrett allsidighet gir deg mulighet til å drive allsidig med 

idretter og aktivitet på ulike arenaer med veiledning fra kvalifiserte 

instruktører. Vi har hovedvekt på trening i helsestudio, ballspill og 

hallidretter, for eksempel racketsporter og klatring, og aktiviteter 

utendørs, for eksempel klatrepark og paintball.

IDRETTSFAG
Treningsleir og turer

Elevene på Idrettsfag starter skoleåret på 

VG1 på treningsleir med fantastiske 

fasiliteter i Polen, både for å bli kjent med 

hverandre og bli utfordret i forskjellige 

idretter. Også i VG3 reiser klassen på tur, 

da til Roma. Dessuten blir det i alle tre 

årene arrangert turer i Norge med mye 

friluftsliv og aktiviteter på programmet. 

Praktisk trening i aktivitetslære er viktig 

for alle som tar Idrettsfag. I dette faget får 

elevene mulighet til å fordype seg i flere 

sommer og vinteridretter i sine rette 

elementer. 

Alle får også lære om trening og metoder 

for trening. Idrettsfag gir dermed et godt 

grunnlag for både å trene riktig selv og å 

lære dette til andre. 

For elever som søker Idrettsfag på St. Paul 

gymnas er det mulig å få ekstrapoeng ved 

inntak på grunnlag av nivå og prestasjoner 

i den idretten de driver.
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Har glede av å gjøre 
andre gode

Øyvind Nordtveit har en lang karriere bak seg som fotballtrener. Han 

var hovedtrener for damelaget til Sandviken i åtte år, og sørget for å 

stabilisere posisjonen i Toppserien. Han er fortsatt engasjert i 

klubben som spillerutvikler. Nordtveit har også vært hovedtrener for 

herrelagene til Voss, Os og Øystese. Nå skal han lede Idrettsfag på 

St. Paul gymnas og ha hovedansvar for tilbudet innen Toppidrett 

fotball.

– Det som driver meg er gleden ved å gjøre unge spillere gode, få 

dem til å utvikle sine individuelle ferdigheter innenfor lagspillets 

rammer, sier Nordtveit, som har mastergrad i idrettsfag fra Norges 

idrettshøgskole. Den faglige ballasten har stor betydning for at 

samlet belastning for elevene blir riktig, at de i størst mulig grad 

unngår skader, og ikke minst for at den enkelte skal oppleve positiv 

utvikling som spiller gjennom hele utdannelsen.

– Vi tilbyr tipptopp fasiliteter for deg som vil dyrke din idrettslige 

interesse og talenter. Velkommen til Idrettsfag på St. Paul gymnas! 

Kombinerer skole med 
karriere i bordtennis

For Brian og Seth Egenberg går det i bordtennis morgen, 

middag og kveld. Brødrene går henholdsvis i første og 

tredje klasse på St. Paul gymnas, og sier at skolen legger alt 

til rette for at de skal kunne hevde seg i den nasjonale eliten.

– Vi har fått et eget rom hvor vi kan spille både før 

skoledagen begynner, i fritimer eller før vi går hjem. På 

vårt nivå trener vi gjerne både fem og seks timer om 

dagen, og da hjelper det veldig at vi kan utnytte skoledagen 

til å bli enda bedre i det vi liker aller best.

Det var storebror Gard, som gikk ut av St. Paul gymnas i fjor, 

som først ble bitt av bordtennisbasillen. Alle tre spiller for 

Sportsklubben Heros og er på landslaget i sine respektive 

aldersklasser. Det innebærer turneringsspill og samlinger i 

inn og utland som kan vare både en og to uker i slengen.

– Vi får fri til disse reisene, forutsatt at vi benytter ledige 

stunder underveis til skolearbeid. Lærerne både hjelper og 

heier på oss, sier de to fornøyde Egenbergbrødrene.
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Spesielt for deg som 
liker orgel eller sang

St. Paul gymnas gir deg som er glad i musikk en flott mulighet til å 

utvikle dine ferdigheter i den vakre sjangeren kirkemusikk. Målet for 

dette programfaget er å videreføre den europeiske kirkemusikalske 

tradisjonsarven, samtidig som vi ivaretar musikkens egenverdi 

gjennom samspill, kor og bandvirksomhet.

Du kan velge mellom orgel eller sang som hovedinstrument. Har 

du et ganske godt grunnlag på orgel, eller du ønsker å utvikle deg 

som sanger, er dette et glimrende tilbud. Du får også undervisning 

i besifringsspill, kor, samspill og et biinstrument. Dersom du er 

organist, får du sang og stemmebruk som biinstrument. Hvis du er 

sanger, får du tilbud om gitar eller piano. 

Velger du programfaget kirkemusikk, blir du også med på å skape et 

rikt musikalsk og sosialt skolemiljø!
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Stort mangfold  
– høy trivsel

Hvis du synes det kan være spennende å gå på 

en skole med stort mangfold skal du søke St. Paul 

gymnas. Vårt fellesskap gir rom for alle både når det 

gjelder etnisk bakgrunn, kultur og religiøst ståsted. 

Ulikheter gjør skolehverdagen mer givende.

St. Paul gymnas er kjent som en skole med høy 

trivsel og svært godt samarbeid mellom elever og 

lærere. For elevene er det også en rekke møteplasser 

og arrangementer året rundt, både i skoletiden og 

på kveldstid. Du skal derfor ikke være redd for å 

begynne her selv om du kanskje ikke kjenner noen 

fra før. Og skulle du har spesielle ønsker om hvem 

du vil gå i klasse med, lover vi å ta hensyn til det.

De aller fleste ser frem til å avslutte tre år på 

videregående med russefeiring. Den er like gøyal på 

St. Paul gymnas som på andre skoler!
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Kantine med  
god mat og  
mye hygge

Kantinen på St. Paul gymnas er en oase – både 

for god mat og mye kos. Den er åpen fra første 

til siste friminutt, og i det store frikvarteret 

serveres en varmrett.

Kantinen er et hyggelig og sosialt sted å være. 

Menyen frister med noe for enhver smak, både 

når du er tørst og sulten. Gled deg også over at 

du ikke blir blakk etter et besøk i kantinen. 

Bon appétit!



26 2727

Våre lærere  

Petter  
Gjessing

Hovedfag i historie fra UiB.  
Rektor. Undervisningskompetanse i 
norsk, historie, kristendom og 
samfunnsfagene.

Theresa  
Robberstad 

Hovedfag i engelsk fra University of California.  
Har engelsk som morsmål. Undervisnings kompetanse  
i engelsk, kristendom og psykologi. 

Kristin  
Berle

Master i molekylærbiologi.   
Undervisningskompetanse i matematikk, kjemi, 
biologi og naturfag.

Inge  
Risheim

Hovedfag i biologi fra UiB.  
Undervisningskompetanse i naturfag og 
biologi.

Trond  
Skauge 

Spesialpedagog og systemkonsulent. 
Undervisnings kompetanse i norsk, religion 
og Informasjonsteknologi.

Stefan  
Lorf-Wollesen 

Teologi fra King’s college,  
University of London. Skoleprest og 
administrasjonsleder. Har tysk som 
morsmål. Undervisningskompe tanse i tysk 
og kristendom. 

Et aktivt og  
spennende elevmiljø

Begynner du på St. Paul gymnas vil du oppdage at samarbeidet 

mellom ledelse, lærere og elever er bedre og mer uformelt enn 

du kanskje har vært vant til. Det gjør det også mer interessant 

å ta del i utviklingen av skolemiljøet. I alle klasser velges to 

tillitsvalgte som til sammen utgjør elevrådet. Ved valg på 

elevrådsstyre har alle elever stemmerett. 

Bildet viser elevrådsstyret i inneværende skoleår. Styret i 

elevrådet møtes ukentlig på sitt eget møterom og forbereder 

arrangementer og aktiviteter som involverer alle elevene. Er 

du for eksempel interessert i film kan du glede deg til en flott 

aften med rød løper og visning på stort lerret. Eller så kan du 

bli invitert til spillkveld eller til å høre på skolens husband. I 

forbindelse med spennende valg arrangeres valgvake, og før 

sommerferien står grilling på menyen. I våre flotte lokaler er 

mulighetene for hygge og kos blant elevene mange. Kanskje du 

har en god idé til noe elevrådsstyret bør arrangere?    
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Elena  
Perghem

Utdannet i italiensk, tysk og engelsk  
ved Universitetet i Pisa. Har italiensk  
som morsmål. Undervisningskompetanse 
i italiensk, tysk og engelsk.

Arne  
Kleppestrand

Hovedfag i matematikk fra UiB.  
Undervisningskompetanse i matematikk, 
fysikk og naturfag.

Jon Anders  
Hovland 

Hovedfag i nordisk fra UiB.  
Undervisningskompetanse i norsk,  
samfunnsfagene og engelsk.

Sébastien  
Liautaud 

Master i fransk fra Universitetet i Sorbonne.  
Har fransk som morsmål. Undervisningskompetanse i 
fransk, spansk og filosofi.

Lene 
Dåvøy 

Hovedfag i latin fra UiB.  
Undervisningskompetanse i latin,  
gresk, norsk og engelsk.

Sabrina  
Tennebekk

Undervisningskompetanse i geografi  
og kroppsøving.

Espen  
Vaular

Doktorgrad i kjemi fra UiB.  
Har undervisningskompetanse i  
kjemi og naturfag. 

Bjørn  
Olsen

Master i historie fra UiB.  
Har undervisningskompetanse i historie 
og samfunnsfagene. 

Gro Karper  
Bjørgaas

Hovedfag i pedagogikk fra NLA.  
Assisterende rektor. Har undervisnings
kompetanse i norsk, religion, og engelsk.

Madeleine Joys  
Andersen

Master i allmenn litteraturvitenskap fra UiB.  
Karriereveileder. Undervisningskompetanse i  
norsk og historie. 

Tina 
Tollaksvik 

Master i nordisk fra UiB.  
Har undervisningskompetanse i  
norsk og samfunnsfagene.

Mariano 
González 
Campo

Doktorgrad i oversettelsestudier og 
interkulturell kommunikasjon. Master i 
filosofi fra Universitetet i Murcia. Har under   
visnings kompetanse i spansk, samfunnsfagene 
og filosofi. Spansk som morsmål.

Espen 
Tangnes 

Master i geovitenskap.  
Undervisningskompetanse i geografi,  
kjemi, geofag og naturfag.

Kjersti  
Krog-Hansen

Hovedfag i tysk fra UiB. 
Undervisningskompetanse i engelsk og tysk.

Kjersti Wold  
Slettebø 

Master i nordisk fra UiB.  
Undervisningskompetanse i historie  
og norsk.
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Johanne  
Lein

Mastergrad i fysikk fra UiO.  
Har undervisningskompetanse i fysikk, 
kjemi, kristendom og matematikk.

Remi  
Monzon 

Master i helsefremmende arbeid fra UiB.  
Undervisningskompetanse i kroppsøving  
og historie.

Suzanne  
Skintveit

Master i engelsk fra UiB.  
Elevinspektør. Undervisnings kompetanse i engelsk, 
historie og religion.

Per  
Nordmo 

Hovedfag i historie fra UiB.  
Har undervisningskompetanse i historie, 
rettslære og samfunnsfagene.

Siren Økland 
Vardøy

Master i pedagogikk fra UiB.  
Fagleder i matematikk. Undervisnings
kompetanse i engelsk, norsk og matematikk.

Eirik  
Sukke 

Cand. theol. fra MF.  
Bachelor i kunsthistorie fra UiB. Under  
visningskompetanse i kristendom og engelsk.

Agnete 
Telle-Ariansen

Cand. jur fra UiB.  
Undervisningskompetanse i rettslære.

Birgith 
Kalve

Doktorgrad i teologi fra Liverpool Hope University.  
Master i samfunnsvitenskap fra UiB. Undervisnings
kompetanse i samfunns fagene, matematikk og kristendom. 

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.

Dom Lukas (t.v.) er skoleprest og har i tillegg admi

 nistrative oppgaver. Som skoleprest har han ansvar 

for kristendomsundervisningen og det ånde lige livet 

på skolen. Han gir også sjelesorg og hjelp til elever 

som opplever personlige eller familiære problemer.

Suzanne Skintveit er elevinspektør og gir sosial

pedagogisk veiledning og har kontakt med elever 

og foresatte.

Trond Skauge er spesialpedagog og jobber med 

tiltak for elever med spesielle behov.

Madeleine Joys Andersen gir rådgivning om valg 

av programfag og hjelper deg med spørsmål som 

gjelder fremtidig yrkesvalg.
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Fagtilbud St. Paul gymnas 2020 – 2021

FELLESFAG  VG 1 VG 2 VG 3 PROGRAMFAG VG 1  VG 2 VG3
  timer timer timer (med forbehold om elevtall) timer timer timer

Religion og etikk    3 Kristendom 3 2

Norsk  4 4 6 Realfagsmatematikk  5 5

Engelsk  5   Samfunnsfagmatematikk  5 5

Naturfag  5   Biologi 1 og 2  5 5

Geografi  2   Fysikk 1 og 2  5 5

Fremmedspråk nivå II 4 4  Kjemi 1 og 2  5 5

Fremmedspråk nivå I  4 4 5 Latin 1 og 2  5 5

Samfunnskunnskap  3   Historie og filosofi 1 og 2  5 5

Kroppsøving  2 2 2 Sosiologi og sosialantropologi  5 

Historie   2 4 Politikk og menneskerettigheter   5

Matematikk  5 3 (5)  Internasjonal engelsk  5 

     Engelsk litteratur og kultur   5

     Psykologi 1 og 2  5 5

     Geofag 1  5 

     Rettslære 1 og 2  5 5

     Informasjonsteknologi 2  5 

IDRETTSFAG  VG1 VG2 VG3

FAG  timer timer timer

Norsk  4 4 6

Matematikk  5 3

Naturfag  5

Engelsk  5

Fremmedspråk  4 4 (5)

Samfunnsfag  3

Geografi  2

Historie  2 4

Religion og etikk    3

Norsk

Aktivitetslære  5 5 5

Idrett og samfunn   2 3

Treningsledelse  2 3 5

Treningslære  2 3 5

Breddeidrett  5 5 5

Toppidrett  5 5 5

Kristendom  3 2 1

PÅBYGG:  

FAG  timer

Norsk  10

Matematikk  5

Naturfag  3

Historie  5

Kroppsøving  2

Valgfritt programfag  5

Kristendom  1
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Bli bedre kjent med
St. Paul gymnas

Du tenker kanskje at det du har lest om St. Paul gymnas i 

denne brosjyren virker bra. Men i valget mellom å søke 

plass hos oss eller på andre skoler, kan det melde seg 

flere spørsmål du gjerne vil ha svar på.

For å få vite mer om hva vi kan tilby og gi deg et enda 

bedre inntrykk av hvordan skolehverdagen arter seg, 

inviterer vi derfor både deg og dine foresatte til å komme 

hit torsdag 6. februar kl. 18:00.

Her vil du møte lærere og elever, og få mer informasjon 

om våre faglige tilbud og det sosiale livet på skolen. På 

programmet står selvsagt en omvisning i de flotte 

lokalene, og det blir også servering og underholdning. 

Det er ingen påmelding.

Velkommen! 

 For meg virket dette som den beste skolen jeg kunne 

gå på, sier Anniken Høstmark fra Oslo. Hun begynte 

på St. Paul gymnas høsten 2017 etter å ha fullført 

ungdomsskolen på katolske St. Sunniva i hjembyen. Som 

innflytter til Bergen talte det også positivt at hun her ble 

tilbudt leie av hybel på Florida studenthjem i umiddelbar 

nærhet til gymnaset, der elever som ikke bor hjemme har 

fortrinnsrett.

 Det er praktisk og et greit sted å bo, forteller hun. Her har 

hun sitt eget rom, og deler kjøkken, stue og to bad med to 

andre elever fra gymnaset og ni andre som studerer i Bergen. 

 Jeg pleier å gjøre meg ferdig med skolearbeidet på 

gymnaset før jeg går bort til studenthjemmet og lager 

middag. Om kveldene går jeg gjerne en tur eller ser på TV 

sammen med de andre beboerne.

Engelsk og norsk er de fagene Anniken liker best. Hun trives 

godt både på skolen og i Bergen, men synes også det er 

kjekt å kunne reise hjem til familien i langhelger og ferier.  

Vil du bo  
rett ved skolen?
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Søk St. Paul  
gymnas på VIGO
Hvis du vil bli elev på St. Paul gymnas gjør du dette ved å 
sende inn søknad på vigo.no. Som på andre friskoler betaler 
elevene en egenandel, som blant annet gjør det mulig å 
arrangere skoleturer til utlandet. I skoleåret 2020 – 2021 blir 
egenandelen 17.500 kroner for elever på studiespesialisering 
og påbygg, og 19.500 kroner for elever på Idrettsfag.

Vil du vite mer?
Torsdag 6. februar kl. 18:00 blir det holdt et arrangement på 
St. Paul gymnas for alle som vurderer å søke og deres foresatte. 
På programmet står informasjon, mat og drikke og omvisning.

Ønsker du en personlig samtale med assisterende rektor Gro 
K. Bjørgaas ringer du tlf. 55 62 80 40. Du kan også sende en 
epost til gymnas@stpaulgymnas.no hvis du ønsker mer infor
masjon. 

Les mer på www.stpaulgymnas.no. 

Følge oss på Facebook: www.facebook.com/stpaulgymnas og 
på Instagram: @stpaulgymnas
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St. Paul gymnas, 
Nygårdsgaten 124,  
5008 Bergen. 

55 21 59 30
gymnas.stpaulgymnas.no


