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Påskehilsen fra rektor 

Kjære alle sammen, vi er allerede godt ut i april, og påskeferien står for døren. 

For de aller fleste av oss vil det bli godt med et lite avbrekk, men samtidig går 

tankene våre til den forferdelige situasjon som utspiller seg i Ukraina. Mange 

grunnskoler står nå klare for å gi et innføringstilbud for flyktninger, OHG er ikke 

direkte berørt av dette ennå.  

Det har vært stor aktivitet denne våren, og det er godt å drive fysisk skole igjen! 

OHG syns det er spennende å involvere bedrifter for å skape ekstra relevans inn i 

undervisningen – og mange firmaer har funnet veien inn i klasserommene det 

siste året. I tillegg har mange elever i programfag være ute på eksterne besøk. Vi 

har også hatt et ekstra blikk på veien etter videregående, og både universiteter 

og høyskoler har den siste tiden vært på ukentlig besøk for å fortelle om 

muligheter elevene har etter endt skolegang hos oss.   

På yrkesfag har det også vært stor aktivitet. 2SRB har vært på sikkerhetskurs på 

DFDS, på reise til København. Vår Ungdomsbedrift «Handelsbrenneriet» er 

stadig i god drift, og mange elever er i sving der hver uke. Vi planlegger også å 

gjennomføre en «speeddate» for å koble elevene til potensielle nye bedrifter 

allerede før sommerferien. Det har vært flere konkurranser elevene har vært 

med på som Fylkesmesterskapet i Salgsfaget, hvor våre elever kom på 2. plass, 

og Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter hvor vi hadde flere 

ungdomsbedrifter som gjorde en god innsats.  

Vi har også tatt opp igjen reisevirksomheten med turer til Roma, og ny klasse er 

klar for Bath-opphold til høsten. Business-klassen på Vg1 planlegger tur til 

Zürich med flere spennende bedriftsbesøk, og på Vg2 står Gøteborg i juni på 

planene til business-klassene.  

Vg3 står foran sine siste to måneder som OHG-elever, både på godt og vondt. Vi 

snakker med mange av ungdommene om livet etter videregående, og alle 

mulighetene som ligger foran dem. Det varmer oss godt når de sier at de 

kommer til å savne skolen. Vi har fulgt elevene i tre år og har lært dem godt å 



kjenne. Det blir et savn når de slutter, men vi gleder oss stort til å følge dem i 

mål helt frem til den høytidelige vitnemålsutdelingen 15. juni. Før den tid er det 

også russetid, noe mange gleder seg til. Vi er litt mer behersket i vår entusiasme, 

men vil ta godt vare på dem også i denne perioden. Trivselen på trinnet er svært 

god, og det er viktig nå å være på skolen hver dag selv om det er "russetid". For 

høyt fravær er en utfordring på mange skoler for tiden, også hos oss, så hver dag 

teller fremover! Ellers har vi blitt enige med russen om at russeklær "er lov" fra 

og med 22. april og til 17. mai, og det er normal skole disse dagene-  selv om 

kanskje de største vurderinger er lagt i forkant og etterkant av perioden.  

Vg2-trinnet er preget av at de fleste har funnet seg godt til rette på OHG, og 

mange er trygge på hverandre og lærerne. Skolehverdagen påvirkes av mange 

fag man har valgt selv, noe som gir økt motivasjon for flere. Vi håper på høy 

innsats og fulle klasserom hver dag den siste tiden etter påske – det er fortsatt 

mye tid igjen for Vg2, og det blir en spennende og aktiv periode helt frem til 

medio juni.  

De siste ukene har Vg1 ST jobbet med tverrfaglig prosjekt om bærekraftig 

utvikling. Fra lærerne meldes det om mange ivrige elever (selv om noen kanskje 

har brukt litt ekstra tid på bordtennis også) og mange kreative filmprosjekter. Vi 

gleder oss til å se resultatet av arbeidet, og det blir kåring av beste film etter 

påske. Det nærmer seg slutten av første året på vgs og vi får tilbakemeldinger 

om god trivsel på trinnet – selv om vi hele tiden må ha et ekstra fokus på å sikre 

tilhørighet og klassemiljø. Mange vil nok føle på litt stress nå i innspurten og 

kanskje tenke at de burde gjort en bedre innsats tidligere i år. Selv om jevn og 

god jobbing gir de beste resultatene, er det også mye som kan falle på plass med 

god tilstedeværelse og en siste innsats nå på slutten av skoleåret. Vi skal også 

ha et ekstra fokus på læringsmiljø i alle Vg1-klasser fremover. Dette er et 

pågående arbeid, men vi er bekymret for det ekstra russebuss-fokuset som 

starter allerede på Vg1. Vi forventer en aktiv holdning fra de foresatte til elever 

som involvert i evt. russebuss-grupper og minner om at ekskludering og 

utenforskap ofte er resultat av dette. Spør konkret og ta affære hvis noe virker 

ugreit. Dette er et felles ansvar vi har.  

Vi håper dere nå vil nyte noen rolige påskedager neste uke og lader opp til siste 

innspurt inn mot terminslutt. Vi ser en positiv utvikling på nærvær og 

egeninnsats for mange av elevene de siste månedene – bra! – samtidig er det 

fortsatt for lav terskel på å være hjemme for enkelte, og det totale fraværet er 

fortsatt noe høyere enn ønsket nå når det er "enklere" å melde om dette.  



Vi ønsker alle elever, foresatte og ansatte en riktig god påskeferie!  

 

Påskehilsen fra  

rektor Camilla  

 

 

 

 

 

 

 


