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Referat fra driftsstyremøte 31.05.21 

 

Til stede: Peter Gulbrandsen (leder), Marius Mehren (foreldrepresentant), Christian 
Hellkås (ekstern), Clemens Tveitan, Pia Engemoen (på Teams) og Hannah 
Rud Jacobsen (elevrepresentanter), Camilla Mehl (rektor), Tone Fairway 
(ass.rektor) 

Forfall: Stine S. Løkås (UF) og Anne Thelle (Lektorlaget) er begge fraværende 
pga. den pågående streiken i Unio 

Møtegruppe: DRIFTSSTYRET 

Møtested:  Hyggerommet 

Møtetid: 31.05.2021 16:15 

Referent:         Tone Fairway 

 

 

Sak 20/21 Møtebok fra møte 15. mars 2021 er godkjent 

Sak 21/21 Agenda 31. mai 2021 er godkjent 

Sak 22/21 Tertialrapportering 2021                                                                                                                              

Status pr. april 2021                                                                                           
Prognose 2021 

Regnskapet hittil i år ligger et avvik på ca. 1 MNOK. Vi har en avtale med 
Utdanningsetaten om at 0,5 MNOK er akseptabelt. Økningen opp til 1 
MNOK skyldes primært økte lønnskostnader fordi vi har satt inn ekstra 
grupper i matematikk og fremmedspråk i hybridskolen. Vi har også økte 
utgifter til renhold pga. forsterkete hygienetiltak i forbindelse med covid-
19. I tillegg har skolen måttet leie produksjonshjelp til å produsere digital 



Åpen dag. Det aller meste av dette er utgifter som er forårsaket av covid-
19, og derfor utgifter vi ber om refusjon for fra UDE.  

Prognosen for lønn er økt pga. forsterkete grupper og flere ansatte. 

Noe økt sykerefusjonsordninger pga. flere ansatte som skal ut i 
foreldrepermisjon.  

Skolen har behov for å foreta oppgraderinger for elevene – pulter, stoler, 
gardiner, bokskap etc. Alt dette må fornyes, det er store etterslep fra 
tidligere år.  

Inntektene våre er svært avhengig av stabile elevtall og at elever ikke 
slutter. Til høsten mister vi 1TSR (vårt tilrettelagte tilbud). Dette er en 
gruppe som genererer god inntekt, og vil derfor merkes økonomisk for 
skolen. Samtidig vil vi spare noen lønnskostnader. Minner om at skolens 
ledelse og ressurs-team i to år har prøvd å få flyttet tilbudet til skoler med 
større fagmiljø – vi mener tilbudet hos oss dessverre ikke er godt nok for 
elevene og deres utfordringer.   

Peter spør om det er noe vi kan gjøre for å være bedre rustet til å møte 
elevene og at vi som skole er i balanse økonomisk. Dette er et «stort 
spørsmål» og strategisk burde OHG vært en mixed skole med mange ulike 
utdanningsprogram. En gammel skole med så stor overvekt av kun ST-
elever er på inntekt- og kostnadsssida det minst «lukrative». I tillegg er FG-
klassene veldig uforutsigbare, og kan vel så gjerne bli et tapsprosjekt hvis 
vi ikke får tildelt nok elever. Samtidig er ikke OHG tilrettelagt eller bygget 
for så mange andre løsninger – men dette er helt klart noe vi bør se på 
fremover. På kort sikt er det kostnadsstyringen vi kan gjøre noe med, og 
dette har ledergruppa jobbet godt med, blant annet med å sette opp 
lærernes fag- og timefordeling så optimalt som mulig og være i tett dialog 
med Undervisningsbygg og få dekket større investeringer. I tillegg er vi 
svært gode på å skaffe oss ekstra midler til ulike prosjekter, og spesielt på 
yrkesfagene finnes det en del eksterne midler vi kan nyte godt av.  

Sak 23/21 Foreløpige resultater                                                                                           

Fullføre og bestå, faglig nivå (NB! Karakterer settes først 7. juni) 

Rapporten etter karakteroppgjøret sendes til driftsstyret når den er klar. 
Skolen jobber iherdig med mange elever som sliter i pandemien for å sikre 
at de som kan reddes, får vurdering. Vårt mål for fullføre og bestå er 92%. 



Sak 24/21 Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2020                               

Totalt, per avdeling og vs fjoråret. Videre handlingsplan. Overordnet 
rapport utdelt i møtet. Undersøkelsen er sentralt gitt fra Oslo kommune. 
78% ansatte gjennomførte undersøkelsen. Vi kunne ønsket oss noe bedre 
gjennomføring. Resultatene er gjennomgått i AMU og det utarbeides en 
handlingsplan for skolen i AMU. Utkast til handlingsplanen ble også delt ut 
i møtet. Skolen ser ingen store utfordringer, men vi er spente på å 
sammenligne oss med de andre videregående skolene i Oslo. Disse tallene 
kommer etter hvert slik at vi kan foreta denne analysen da. 

Sak 25/21 Ansettelser skoleåret 2021-2022                                                                            

Kort orientering 

Vi har foretatt flere ansettelser til høsten 2021: Ny avdelingsleder 
tilsettes i humanistisk avdeling etter Harald Skottene, som skal ha en 
deltidsstilling neste skoleår med hovedansvar for prosjekter, da spesielt 
bunkerprosjektet. Linn Blomfeldt erstatter ham, og hun er intern søker 
som har danket ut gode eksterne søkere i prosessen. I tillegg har vi ansatt 
flere i pedagogisk personale. Prosessene med tilsettinger har vært god og 
er gjort i nært samarbeid med de tillitsvalgte. 

Sak 26/21 Aktivitetsplan 2021-2022                                                            

Utdanningsprogram og antall grupper. Dette er gjennomgått og 
referatført i tidligere møte. Alt blir som i inneværende skoleår bortsett fra 
at vår tilrettelagte gruppe fases ut og tilbudet innlemmes på andre skoler 
som allerede har velfungerende avdelinger for tilrettelagt opplæring.                                                                   

Sak 27/21 Elevenes hjørne 

Elevrådet orienterer 
Årets siste elevrådsmøte gjennomføres tirsdag 01.06. Egen juniplan for 
alternative opplegg og ekskursjoner blir fint for elevene på tampen av 
skoleåret. Elevrådsmøtet 01.06 vil også ta opp skolestartprogrammet for 
høsten 2021, og da spesielt med tanke på rekruttering av faddere fra Vg1 
og Vg2.  

 

Sak 28/21 Rektor orienterer                                                                                                        

Erfaringer på gult nivå, massetesting-prosjektet, innsynsbegjæring, Visma, 
russetid, skolestart 2021 ++ 

Gult nivå: Dette betyr at klasser nå etter 17.mai kan være samlet på 
skolen i undervisning, men utenfor klasserommet skal man holde 1 meters 
avstand. Det er vanskelig å overholde smittevernet utenfor klasserommet, 
men undervisningen vinner på at alle kan være på skolen samtidig, fremfor 



en hybrid løsning der noen er til stede på skolen fysisk mens andre er 
hjemme på Teams. 

OHG startet med massetesting 18.mai. Målet med massetestingen er at 
elever og ansatte skal være trygge på skolen, og at ungdommer skal ha 
muligheten til raskere å leve så normalt som mulig, også under pandemien. 
Ved å teste elever og ansatte regelmessig ønsker Oslo kommune å tidlig 
oppdage smittede, spore opp nærkontakter og kunne sette i 
karantene. Det er frivillig for elevene å ta hurtigtesten, og det er ikke krav 
om samtykke fra foresatte for å delta i massetestingen. Selv om eleven 
tester seg jevnlig er det viktig at de fortsatt følger smittevernrådene som 
gjelder for alle. 

 

Enkel frokostservering om morgenen etter 17.mai før første økt for 
russen. Dette synes elevene er hyggelig og gir en grunn til å komme på 
skolen, sier Hannah. Etter uke 22 blir dette avsluttet fra skolens side. 
Peter understreker viktigheten av å sitte igjen med gode minner fra 
videregående skole, og at litt omsorg for russen fra skolens side viser at vi 
er opptatt av dette.  

Osloskolen skal over til ViS (Visma in School) som skoleadministrativt 
system fra høsten 2021. 

Som nevnt i elevenes hjørne, er rekruttering av faddere blant elever i vg1 
og Vg2 en viktig jobb som gjøres nå før sommerferien. Disse fadderne blir 
viktig for miljøskapende tiltak i Vg1-klassene. Før sommeren vil skolens 
ledelse ha møte med fadderne for å planlegge høstens skolestart. I tillegg 
skal det velges ny elevrådsleder for neste skoleår. Dette er ikke så 
prekært før sommerferien, men skal også opp i Elevrådet nå. Nye 
revysjefer er valgt – tre gutter og ei jente. I tillegg til disse vil Mercur bidra 
i skolestartprogrammet. Russestyret har også fungert godt i år selv på 
rødt nivå store deler av våreterminen.  
 

Eventuelt 

OHG har ikke lærere som er tatt ut i streik. Vi kan tidligst få lærere tatt ut 
midt i uke 23.  

Peter orienterer om stipendsøknader i stiftelsen som er behandlet våren 
2021. Fire søknader er oversendt fra skolen til stiftelsen. Fremover ønsker 
skolen at alle søknader går direkte til stiftelsen, som foretar en 
prioritering og utdeling av stipender. Disse vil i tiden fremover 



videresendes fra skolens postmottak og til stiftelsen. Christian har 
kontaktet tidligere rektor Trond Lien, som sier han ikke har tilgang til sine 
gamle digitale dokumenter fra sin tid som rektor her. Det skal også befinne 
seg en perm på rektors kontor. Vi ser om vi kan spore opp denne.  

Prosessen med at OHG blir fredet – innebærer dette noen konsekvenser 
for skolen og driften vår? Dette spør Petter om. Camilla forklarer at dette 
ikke er tilfelle, ut fra dialogen vi har hatt med byantikvaren.  

Christian ønsker å fratre sitt verv i driftsstyret, og har ønsket dette i lang 
tid. Skolen vil jobbe med å finne en erstatter, men Christian kan sitte til vi 
finner en erstatter. Han ønsker å fortsette i stiftelsen.  

 

 


