
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Oslo Handelsgymnasium 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 12 92 50 Org.nr.: 974590883 

Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65 Telefaks: 22 12 92 51  

 0254 OSLO   
 Postadresse: ohg@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 2474 Solli, 0202 OSLO www.ohg.vgs.no  
 

Referat 

 

Til stede: Helge Qvigstad (leder), Anne Bjørg Thoen (nestleder, ekstern), Christian Hellkås 

(ekstern), Linda Methi (ansatterepresentant), Liv S. Rygh (ansatterepresentant), 

Bryan Johnson (elevrepresentant), Simen Hofstad (elevrepresentant), Camilla 

Mehl (rektor), Tone Fairway (ass. rektor) 

Forfall: Martin Sunde Eriksen (elevrepresentant), meldt, Henrik Sutja (elevrepresentant), 

Møtegruppe: DRIFTSSTYRET 

Møtested: Hyggerommet 

Møtetid: 11.03.2019 16:00 

 
REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 11.MARS 2019 

 

Sak 10/2019 Møtebok fra møte 14. januar 2019 er godkjent 

Sak 11/2019 Agenda 11.mars 2019 er godkjent 

Sak 12/2019 Status økonomi jan-feb 2019 

Budsjettet ble delt ut i møtet.Vi mottar en total tildeling ut fra antall elever og utdanningsprogram. OHG 

har de to siste årene tatt med et overforbruk inn i nytt budsjettår. Dette er ikke tilfelle i år, hvor vi går inn i 

nytt år i økonomisk balanse. Dette års budsjett har tatt høyde for overtidsbruk på linje med fjorårets relle 

overtidsbruk, og ikke som det var budsjettert tidligere år (da vi budsjetterte for lavt). Posten "opplæring og 

kurs" er økt. Det planlegges personaltur i forbindelse med valgdagen september 2019. Kostnadene til 

renhold er økt noe for å kunne ha sekundærrenhold store deler av året, noe vi ser et stort behov for. Skolen 

brukes av privatistkontoret til kveldsundervisning, leksehjelp og av egne elever som velger å jobbe på 

skolen på kveldstid. Vi har fått nytt renholdsfirma f.o.m. mars 2019, etter en anbudsrunde nå i vinter. 

Foreløpige tall så langt i 2019: januar er i følge budsjett. Rewgnskapet for februar er ikke klart ennå.  

Sak 13/2019 Fullstendighetserklæring 2018 

Sakspapirer ble oversendt til driftsstyrets medlemmer 08.03.19. Personalet må inn i HR-systemet og 

oppdatere pårørendeinformasjon. Dette sjekkes av avdelingslederne nå umiddelbart og følges opp deretter.  

Sak 14/2019 Elevundersøkelsen 2018 (fra sist) 

Status og fokusområder. Tiltak. Snittskår fra OHG sammenlignet med alle andre videregående skoler i Oslo 

ble delt ut i møtet. Skolens ambisjon er å ligge likt med eller høyere enn snittet. Faglig utfordring og trivsel 

er punkter hvor vi ligger høyere enn snittet. Undersøkelsen er lang, og elevene ser det som et faremoment 

selv om de oppfatter at de fleste svarer seriøst. Områder hvor vi ligger under snittet: vurdering for læring 

og læringskultur. Skolen jobber med disse punktene i vår pedagogiske handlingsplan (varm skole, tilpasset 

opplæring). Vi ligger høyt på motivasjon.  

Hvordan oppfattes dette av driftsstyrets medlemmer? Elevene mener dette er avhengig av 

lærererens måte å jobbe på. Linda forteller at hun har tatt i bruk EasyCorrect, og opplever at elevene ikke 

kan få nok av en-til-en tilbakemeldinger. Rektor fremhever at skolen kollektivt må heve oss hva gjelder 

vurdering for læring.  

Sak 15/2019 Søkertall 2019-2020 

 Refleksjoner Åpen dag 

CA.600 besøkende på to dager. Skolen hadde håpet på noen flere besøkende dag 1, da det var få. Vi 

konkurrerte denne dagen med flere andre skoler som rekrutterer i samme segment som oss (bl.a. Ullern). 

Elever og lærere gjorde en meget god jobb, og mange av de besøkende var svært interesserte og seriøse. 

Rektor foreslår at neste års Åpen dag kan være et prosjekt for en entrepenørskapsgruppe (elevbedrift).  

 Søkertall per trinn og utdanningsprogram  

Vi gleder oss over en bedre kjønnsbalanse på Vg1ST, med 52% jenter! Til sammenligning hadde vi i fjor 

bare 40% jenter på samme trinn og utdanningsprogram. På Vg1Service og samferdsel har vi en oppgang i 

antall primærsøkere fra 21 i fjor mot 40 i år (til 30 elevplasser). Dette er svært gledelig. Vi ser en liten 
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nedgang i antall søkere til Vg1ST, fra 227 primærsøkere i fjor til 203 primærsøkere i år. Men 220 søkere 

har OHG som andrevalg, så vi ser frem til å få mange elever som kan tenke seg å være elev her! Likevel 

må det sies at OHG har ambisjoner om flere primærsøkere neste skoleår. 

 Nytt: Innovasjon og business vg1 

Vårt nye søkbare Vg1 Innovasjon og business har 39 søkere til 30 plasser (disse elevene er innbakt i 

Vg1ST-tallene). Dette er også veldig gledelig for et nytt initiativ. Det vitner om at søkere ønsker seg til oss 

på grunn av vårt gode tilbud i økonomifag! 

 

Sak 16/2019 Utlysninger 2019-2020  

Ledelsen jobber med fag- og timefordelingen for neste skoleår. Denne vil danne grunnlaget for vårt behov 

for å lyse ut stillinger denne våren. Vi har gode vikarer tilsatt inneværende skoleår som vi håper vil søke 

stillinger som kommer! I ledelsen har det vært en endring i og med at leder for økonomiske fag har gått ut 

av sin stilling og over i videreutdanning i spesialpedagogikk, og fortsatt i sin undervisningsstilling. 

Fungerende leder i stillingen som leder for økonomiske fag gjør en meget bra jobb og rektor håper hun vil 

søke denne stillingen som også skal lyses ut denne våren. 

Sak 17/2019 Driftsstyreleder fratrer sommer 2019 – kandidater? 

Driftsstyreleder fratrer ved skoleårets slutt 2019, og har aktuelle kandidater til vervet. En avgjørelse 

kommer nærmere sommeren. Linda ber om at det sjekkes hvordan ansatterepresentanter skal velges og når 

dette bør skje. Hun har selv ønsket å fratre sitt verv i driftsstyret. Rektor foreslår at skolens representanter 

velges ved skolestart 2019.  

Sak 18/2019 Elevenes hjørne   

Elevrådet orienterer, ved elevrådsleder Bryan Johnson:  

Elevene er fornøyd med skolestart kl.08.30 fra og med høsten av, og med at 4.økt tirsdager kuttes. Åpen 

dag ble gjennomført på en god måte, med stor innsats av elevguiderog elevrepresentanter på stands, både 

faglige og for elevaktiveteter. Bryan nevner at det kunne virke som om elevene var noe mindre motiverte 

dag 2, kanskje fordi dag 1 var litt tynt besøkt.  

 

Elevrådet hadde en egen strategiettermiddag hvor de kom med innspill til strategisk plan. Her fikk de 

fremheve saker de mener skolen bør jobbe for å bli bedre på, blant annet ujevn IKT-kompetanse hos 

lærerne og ulik vurderingspraksis. Dette er noe skolens ledelse tar med seg i videre arbeid med pedagogisk 

handlingsplan, som er en konkretisering av skolens strategiske plan. Videre vil Elevrådsstyret bidra med å 

spre informasjon om College Day Scandinavia som avholdes i OHGs aula 28.mars. Dette er en 

utdanningsmesse for engelskspråklige universiteter og høyskoler rundt om i verden, hvor OHG er 

vertsskap. Arrangementet er åpent for alle interesserte, og med elevenes innsats tror vi det kan komme flere 

potensielle studenter. Videre vil Elevrdsstyret engasjere en årbokgruppe som skal jobbe med årboken for 

2019. Fjorårets bok er nå ferdig, men det har vært en stor jobb for rektor og kontorpersonalet for å få den 

ferdigstilt. Det skal være elevene som drifter dette arbeidet, og blir det ikke slik, kan ikke skolen gå inn og 

overta denne oppgaven.  

Sak 19/2019 Rektor orienterer  

Fullføre og bestå – tallene for Vg3 så dårlige ut til 1.termin, men god oppfølging viser nå en bedring. Vi er 

litt mindre bekymret for dette nå. Skolen arrangerer en ekstra dag i Utdanningsvalg for 9.trinn 

(smakebitkurs på videregående skole) onsdag 13.mars. Dette er etter henvendelse fra etaten. OHG har også 

et leksehjelptilbud til 10.trinnselever gående, hvor elever fra flere av våre nærskoler kommer og får hjelp 

med matematikk av våre lærere. Nå spisses tilbudet mot vårens eksamen på 10.trinn. Oppmøtet og 

engasjementet fra elevene er svært godt. Vi ser dette som en viktig arena for å møte potensielle elever.  

 

Fagvalg: Tallene er stabile for økonomiske fag og humanistiske fag/språkfag. Noen nedadgående i visse 

realfag, som kjemi og biologi. Her har det kommet til et nytt fag hos oss, Geofag, som har god søkning. I 

tillegg har Teknologi og forskningslære god søkning.  

 

Flere lærere har søkt om videreutdanning i den statlige ordningen, blant annet i flerspråklig pedagogikk og 

norsk for minoritetsspråklige og programmering, som kommer inn i matematikkfagene i fagfornyelsen. 

Dette ser skolen som svært viktig. 
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Rektor ber om at Driftsstyret støtter at skolen kårer årets elev på Vg3, og at venneforeningen bidrar med et 

stipend på 10 000 NOK til denne eleven. Lærerne vil nominere kandidater og kriterier vil være karakterer, 

orden/atferd samt bidrag til fellesskapet på andre måter. Driftsstyret støtter dette. 

 

Når det gjelder et eventuelt maleri av tidligere rektor Trond Lien, ønsker Camilla at venneforeningen støtter 

dette med 50% av kostnadene. Hun er tilbakeholden med å skulle bruke budsjettmidler til dette formålet, m 

en ser at det er en god tradisjon å få malt et portrett.  

 

Eventuelt 

 

 

  

 


