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Driftsstyremøte 140322 

Sak 9/22 Møtebok fra møte 17.01 2022 er godkjent  

Sak 10/22 Agenda 14. mars 2022 er godkjent 

Sak 11/22 Status regnskap per feb 2022                                                                                                                             

Årsregnskapsrapport – delt ut i møtet. Hovedpunktene i budsjettet ble tatt i januar 
2022, og man gjennomgikk regnskap for 2021.  Koronautgifter er satt opp og vi håper at 
disse blir refundert fra UDA. Merforbruket som var estimert på 500 000 NOK ble til 150 
000 NOK i mindreforbruk, primært grunnet . Disse pengene skal brukes til investeringer 
i pulter og stoler til elevene.                                                 

Fullstendighetserklæring – delt ut i møtet.  

Sak 12/22 Søkertall 2022-2023                                                                                                      

Per trinn – pressemeldingen fra UDA delt ut i møtet. Er konfidensiell og samles inn igjen 



på slutten av møtet. For OHGs del viser søkertallene på Vg1ST at vi har 12 færre 
primærsøkere enn i 2021. I Oslo er OHG den 4. best søkte skolen, noe vi synes er bra. Vi 
har holdt stand mot våre konkurrenter. Det er en økning i andelen jenter som har OHG 
på førsteplass. Rektor ønsker seg at OHG klarer å få flere primærsøkere, gjerne opp 
mot 270-280. Hvordan vi klarer å profilere oss framover vil være viktig hvis vi skal klare 
å øke søkertallene. Camilla (rektor) hadde en oppklaring for driftsstyret om hvordan 
inntakssystemet i Oslo fungerer.  

Omdømme er svært viktig, spesielt i Oslo der skolene holder jevnt god kvalitet 
sammenlignet med hverandre. Jobbing med elevmiljøet blir minst like viktig framover 
som det har vært hittil. Camilla (elev) opplever at utviklingen siden hun begynte i Vg1 
har gått i positiv retning, og at det at det skjer mange spennende aktiviteter og et stort 
fokus på varm skole i mye som skjer. Marius støtter Camillas innspill, og mener at 
utviklingen ved OHG har vært positiv. Utfordringen er å få dette budskapet ut til de som 
sitter og fastholder gamle forestillinger om skolen. Hvordan "dempe" de som tar for 
stor plass og skaper skolens rykte, for å vise alt det mangfoldet som faktisk finnes her? 
Dette spør Camilla (elev) seg om. Andreas støtter dette. Malin kommenterer at skolen 
må bli flinkere til å spre det gode som skjer på skolen, og at miljøet er mer mangfoldig 
enn mange tror. Camilla (elev) mener lærere bør jobbe aktivt i gruppene, f.eks. med 
gruppeinndeling for å sikre at elever blandes og lærer nye mennesker å kjenne. Dette er 
noe skolen har jobbet aktivt for i mange år, blant annet med makkerskapsgrupper i alle 
klasser på alle trinn.                                                                                                      

Felles refleksjoner etter Digital Åpen dag – Andreas syntes sendingen var over all 
forventning! Han har snakket med ungdomsskoleelever fra sin gamle ungdomsskole, 
som også syntes skolen virket attraktiv. OHGs ledelse er godt fornøyd med sendingen. 
Den var variert og hadde mange ulike innslag av faglig og miljømessig art. Et godt og 
variert fagtilbud er viktig, og det syntes vi Åpen dag fikk fram.                                                                                        

Sak 13/22 Fag- og timeplanlegging 2022-2023                                        

Programfagsgrupper – fagvalget ble gjennomført like før vinterferien. OHG tilbyr 
psykologi programfag fra høsten av, og dette ble veldig populært blant elevene med 
hele fem grupper fra høsten av. Økonomifagene rettslære og samfunnsøkonomi har også 
økt noe, mens sosiologi og sosialantropologi har tapt noe mot psykologi.  

Utlysninger  - det kommer noen utlysninger i realfag og humanistisk avdeling, stort sett 
basert på at tre lærere pensjonerer seg til sommeren.  

Rådgiverstilling – skolen utvider rådgiverteamet med en stilling til. Utlysning har vært 
publisert og intervjuer foregår inneværende uke. 

Sak 14/22 Veien frem mot standpunkt – hvor er vi?                                                          

Faglig nivå, nærvær. Klasselærerråd har vært gjennomført de siste to uker på Vg2 og 



Vg3. Nærvær er svært viktig framover i de siste viktige månedene fram mot sommeren. 
Anne undrer seg over hvordan Vg3-elevene tenker ift russetid. Det er urovekkende 
dersom man tenker at russetid skal være unntak for vurderinger og faglig trøkk. 
Andreas og Camilla opplever at kullet ønsker å være på skolen hver dag, og at de vil ta 
hensyn til vurderinger og unngå å rulle de dagene de har faglige vurderinger. Så må vi 
også huske på at en del elever er ikke på buss og heller ikke opptatt av å feste.  

Skolen fortsetter å jobbe med de elevene som strever, vi har oppfølgingsmøter på 
trinnet og samarbeider med eksterne der det er riktig i enkeltsaker.  

Sak 15/22 Elevenes hjørne 

Elevrådet/elevrepresentanter orienterer: Revy, årbok, faddersjefer, nye                
elevrådsledere ++ - Camilla (elev) forteller at skolen skal ha valg av elevrådslederteam 
nå i vår for å sikre en god overføring fra årets ledere til de nye. Valget foregår tirsdag 
22.mars. Årboken skal utgis i år – med bilder av alle klassene, bilder fra arrangementer 
og turer i dette skoleåret og omtale av klassene. I tillegg er det lagt ut info til Vg3 om at 
omtale av enkeltelever skrives og trykkes sammen med studentbildene (portrettene). 
Det skal gjenintroduseres en ordning med faddersjefer og faddere, en ordning som ikke 
har vært organisert på denne måten på mange år.  

Årets revy -  Peter spør om det. Camilla (elev) svarer at mange av førsteklassingene er 
inkludert og aktive i revyen, kanskje i større grad enn mange Vg3-elever. Engasjementet 
er stort!  

Sak 16/22 Rektor mfl orienterer                                                                                                        

Aktivitetsplan termin 2: Foreldremøter, ikke eksamen, heldagsprøveplan, studieteknikk-
kurs, sosiale arrangementer, russetid mm.  

 Camilla forteller at hun er innkalt til et ekstra møte i UDA hvor krigen i Ukraina er tema. 

Aktivitetsplanen fram mot sommeren er klar. Enkelte justeringer vil komme, spesielt 
fordi vi ønsker at det skal være rom for muntlige vurderinger for Vg3 etter 17.mai og 
fram til standpunkt settes 10.juni. 

UTV – utdanning til valg. Besøk av 9.klassinger som har vært på kurs i flere omganger i 
det siste. Tirsdag 15.03 er siste dag denne våren. En god anledning til å framsnakke 
skolen.  

 Skolen har arrangert kurs i studieteknikk med Olav Schewe for Vg3. Dette vil følges 
opp med kurs for Vg1 og Vg2 til neste skoleår. 

 Rektor orienterer om at hun er veileder i UDA for mellomledere i osloskolen. Dette 
medfører noe fravær fra skolen, men er spennende og lærerikt. 



Eventuelt     Elevene fra Vg3 etterlyste tiltak i matematikk S2. Rektor opplyser om at 
det er satt inn leksehjelp både tirsdager og torsdager, og det er en egen gruppe i S2. 
Oppmøtet et svært dårlig, dessverre.  

Peter spør Malin om Handelsbrenneriet. Hun forteller at det skal være tilbud om flere 
kulturelle retter – temadager med mat fra rundt omkring i verden. Dette er gitt som 
oppgave i undervisningen. Camilla legger til at Handelsbrenneriet er så populært at de 
nesten selger for mye. De tjener så mye penger at det er problematisk ift. Det å være 
organisert som ungdomsbedrift. Peter lurer på om eksterne besøkende til skolen og 
bunkeren kan få en avtale med servering fra Handelsbrenneriet. Dette må undersøkes 
nærmere og planlegges. 

 


