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REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 18. JANUAR 2021 

 

Sak 1/21 Møtebok fra møte 16. november 2020 er godkjent 

Sak 2/21 Agenda for møtet 18. januar 2021 er godkjent 

Sak 3/21 Status regnskap 2020 og overordnet budsjett 2021                                                                                                                              

Prosessen rundt budsjett: Det er primært økonomikonsulent Janet og rektor Camilla 
som jobber med budsjettet. Det er lite å spille på fordi mesteparten av budsjettet er låst 
til lønn. Skolen må jobbe med overordnede grep. For eksempel skal skolens tilbud til 
tilrettelagt Salg, service og reiseliv ut av OHG og over på andre skoler som har et større 
miljø for tilrettelagt undervisning. Skolen har klart å spare inn mye av underskuddet vi 
gikk inn i 2020 med, og ligger nå an til et merforbruk på 1,3 mill NOK. Vi fikk i fjor 
klarsignal fra Utdanningsetaten til å ha 1,5 mill NOK i merforbruk. OHG er med andre 



ord innenfor akseptable rammer i så måte. Utfyllende informasjon og tall kan sees i 
presentasjonen og budsjettforslag som ble sendt sammen med møteinnkallingen. 
Penger vi har fått fra etaten til Handelsbrenneriet og til bunkeren og Skaperverkstedet 
fra bl.a. Sparebankstiftelsen, er svært viktig for at vi skal kunne sette i gang aktiviteter 
ut over ordinær skoledrift.  

Ledelsen ber om aksept for innkjøp av fysiske bøker, gardiner, pulter og stoler, slik at vi 
sikrer god skoledrift med rammer elever kan jobbe under. Peter støtter lærernes ønske 
om fysiske bøker. Vi må stole på deres erfaringer og legge til rette for at vi bevilger 
disse pengene. De tillitsvalgte støtter begge dette. Hele driftsstyret stiller seg bak at vi 
får hele vegger mellom toalettbåsene og i dusjen i gymgarderobene. Arbeidet med dette 
starter om to uker og kostnadene dekkes av Undervisningsbygg. Hannah har hørt med 
elever på Vg1 at de synes det er utfordrende med digitale bøker. Rektor har også fått 
signaler om dette. Marius opplever at det synes som om vestkantskoler taper 
økonomisk i forhold til skoler på andre siden av byen. Skolene har liten påvirkningskraft 
overfor dette. Tildelingene styres politisk og ut fra gitte kriterier, som vi ikke påvirker.  

Budsjettforslaget støttes av driftsstyret og er dermed vedtatt. 

 

Sak 4/21 VGS i Oslo fortsatt på rødt nivå – kort orientering                                                                                                                             

Nasjonalt skal vgs over på gult nivå så raskt det lar seg gjøre. OHGs plan for de neste to 
uker er laget for rødt nivå, men dersom det åpnes opp for gult nivå er vi raskt klare til å 
komme tilbake med alle elever på skolen. Vi har åpnet opp for en justering i gruppene på 
Vg1 på rødt nivå, spesielt fordi noen grupper er ujevne i størrelse og for elever som har 
behov for å være på skolen hver dag. Individuelle tilpasninger gjøres for behovsrike 
elever på alle trinn (med økt tilstedeværelse på skolen). 

En elev på Vg3 er smittet av covid-19, men vedkommende har ikke vært på skolen siden 
før jul. Ingen er derfor i karantene slik situasjonen er nå. 

 

Sak 5/21 Status termin 1                                                                                                            

Status etter 1.termin er oversendt sammen med innkallingen til møtet.  

OHG ligger på et stabilt nivå i forhold til siste års resultater. Vi forventes å ha en fullføre 
og bestå på 90% basert på vårt inntak.  

En del nye elever inn på OHG dette skoleåret. Tallenes tale ligger i vedlagte 
presentasjon. Vi er godt fornøyd med yrkesfag, og vi pleier å ligge opp mot 100% 



fullføre og bestå i Vg2SE. Vi ligger nå på 90%. På ST ligger vi litt lavere enn tidligere år, 
men målet er å nå 90% på Vg3 selv om vi per nå ligger på 83,5%. 

OHG merker en negativ koronaeffekt på skoleresultatene. Utfordringene er størst i 
matematikk og fremmedspråk. Her settes det inn tiltak umiddelbart. Se utdypende info i 
presentasjonen som ble sendt sammen med innkallingen. 

Driftsstyret er meget godt fornøyd med hvordan elevoppfølgingen foregår og den gode 
oversikten som gis. Driftsstyreleder og foresatterepresentanten ber rektor ta med 
skryt tilbake til kollegiet! De peker spesielt på den gode oversikten ledelsen har over 
alle elevene og deres resultater, samt oppfølgingen som gis på bakgrunn av 
informasjonen skolen har om hevr enkelt elev. De tillitsvalgte sier seg enig i at det 
settes inn tiltak, men ser også at noen tiltak i enkeltfag kanskje kan gå ut over andre fag. 
Hybridskolen er vanskelig for alle, og osloelevene får et dårligere tilbud enn elever i 
resten av landet. Dette bekymrer både elever og lærere, spesielt dersom det skal 
gjennomføres skriftlig eksamen. Osloskolen har vært på rødt nivå siden november, og 
våre elever er i særstilling i forhold til elever rundt om i Norge. Denne uroen stiller både 
de tillitsvalgte og skolens ledelse seg bak. 

Sak 6/21 Skolens arbeid med strategisk plan 2021                                                                                                                             

Skolens arbeid med strategisk plan er utsatt til slutten av februar. Våre 
hovedfokusområder ligger fast videre: Varm skole, læringsfremmende vurdering, OHGs 
identitet. Neste driftsstyremøte kan ha hovedfokus på dette. Peter foreslår at vi til 
høsten kan invitere Vg1-elever til å snakke om hvorfor de har valgt OHG. Hva er de 
opptatt av? Hvis vi gjør dette systematisk og setter det opp som et seminar, kan det gi 
oss verdifull informasjon som kan hjelpe oss videre.  

Høsten 2019 hadde vi to slosskamper, det var utfordringer i elevmiljøet som gjorde 
stemningen dårligere enn den kunne vært. Høsten 2020 bestemte vi oss derfor for å 
sette inn nye tiltak. Utdypende info om dette i presentasjonen. Bl.a. ble det satt i gang 
en del nye elevorganisasjoner: Aksjeklubb, perleklubb, filmvisning, 
dogdeballturneringer. I tillegg er Handelsbrenneriet som kafe et veldig godt tilskudd til 
skolen.  

Marius melder inn  ryktet som sier at OHG bare har elever fra vestlige bydeler. Hvordan 
skal vi nå ut til ungdom rundt om i Oslo slik at de ser at OHG er en skole med et stort 
mangfold? Dette er et veldig viktig poeng, og noe vi som skole jobber med hele tiden. Vi 
må ivareta alle våre elever, og elevaktivitetene vi har fått på plass i år er en viktig del av 
dette arbeidet. Rektor fremholder også at vi har mistet svært få elever til andre skoler i 
år, noe som viser at vi gjør noe riktig.  

 



Sak 7/21 Resultater Elevundersøkelsen 2020 

Gjennomføringen var til dels krevende på rødt nivå, så en svarprosent på 75% er vi 
derfor veldig godt fornøyd med. Vi ser en vekst på så å si alle parametre. Motivasjon er 
viktig – dette gikk opp på Vg1 fra forrige år. Se presentasjonen for detaljert info. Trivsel 
på Vg3 har gått noe ned, men ligger fortsatt høyt. Resultatene er gode! Vg3-elevene 
forteller om god trivsel, men noe nedgang  kan kanskje tilskrives hybridskolen. Er man 
nysgjerrig på andre skoler resultater, kan man gå inn på Skoleporten.no og se på de 
ulike skolene i Norge og deres resultater.  

 

Sak 8/21 Elevenes hjørne 

Elevrdsleder Pia orienterer: Hun er godt fornøyd med at man har kunnet gjennomføre 
elevrådsmøter over Teams, selv om oppmøtet kunne ha vært bedre. Tillitsvalgte i 
klassene har hatt vanskeligere for å ta sakene ut i klassene i hybridskolen. Hun melder 
om at på Vg3 har få samarbeidsøkter blitt gjennomført. Stine melder om at Vg1 har 
jevnlige samarbeidsøkter, og både elever og lærere ser behovet for disse. Hun har hatt 
hybride samarbeidsøkter, med noen elever på Teams og andre i klasserommet. Pia ber 
elevene ta dette opp med sine kontaktlærere.  

En annen sak: Ønske om stikkontakter ved elevbordene på galleriene for elever som 
jobber med skole der. Vi skaffer flere ladetårn.  

Prøveplanen har vært oppe til drøfting, og vi prøver ut en ny modell nå.  

 

Sak 9/21 Rektor orienterer 

Orientering fra rektor: Digital Åpen dag på OHG tirsdag 26.januar. Skolen skal ha en 
sending fra kl.16-20. Det produseres filmer fra de ulike avdelingene, det er laget en kort 
"infomercial" som sponses på Insatgram og Facebook. Vi skal levere innhold til 
hjemmesiden, Facebook, Instagram, TikTok. OHG har en lærer som fungerer som 
produsent for sendingen. Den vil være en blanding av live og ferdiginnspilte innslag, i 
tillegg skal vi ha åpen chat hvor vi svarer på spørsmål fra potensielle elever og 
foresatte. Vi er spente på hvordan dette vil bli, men skal fremstå profesjonelt og håper 
på en spennende Åpen dag.  

 

Eventuelt 

Christian Hellkås informerer driftsstyret om at han ønsker å fratre fra sitt verv. Han er i 
en ny livssituasjon med andre forpliktelser, og har tidligere også signalisert at han vil 
fratre. Skolen ønsker å rekruttere et nytt medlem som er tett på ungdomsmiljøer i kraft 



av sin profesjon, og som således kan bidra med verdifull innsikt i arbeidet vi skal gjøre 
fremover. Rektor starter prosessen med å se etter en erstatning etter Christian. 

OHGs stiftelse – fremtidig organisering av denne. Christian meldte inn dette i møtet og 
støttes av OHGs ledelse i at dette må ryddes opp i. Rektor ønsker dette arbeidet 
velkommen, da alle parter ønsker at stiftelsen skal benyttes etter statuttene og komme 
elever og personale til gode.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


