Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Handelsgymnasium
Referat
Til stede:

Anne Bjørg Thoen (fung.leder), Christian Hellkås (ekstern), Linda Methi
(ansatte), Liv S. Rygh (ansatte), Lise Amalie Christensen (elev), Henrik Sutija
(elev), Tone Fairway (ass.rektor)

Forfall:

David Matej, elevrepresentant (Service og samferdsel) – meldt, Hannah Rud Jacobsen,
elevrepresentant (i Bath)

Møtegruppe: DRIFTSSTYRET
Hyggerommet
Møtested:
25.11.2019 16:00
Møtetid:
DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 25.NOVEMBER 2019
Sak 39/2019 Møtebok fra møte 16. september 2019 godkjent etter følgende endringer: Vi stryker
"alltid" i setningen om OHGs fravær. Christian Hellkås var ikke fraværende på forrige driftsstyremøte, selv
om han ikke er tatt med i referatet. Referenten beklager dette. Anne Bjørg stiller spørsmål ved punkt i
referatet vedrørende bruk av interne vikarer for å spare på vikarutgifter til eksterne. Dette har fungert godt,
men enkelttimer kan fortsatt være uten lærer.
Sak 40/2019

Agenda 25.november 2019 godkjent

Status økonomi jan – nov 2019. Prognose fullt år.
Det gis en orientering om økonomisk status hittil i år og prognosen for 2019. Prognosen for
merforbruk ligger på 2,5 mill. NOK. Se referat fra forrige møte for mer detaljert informasjon. Rektor jobber
nå med økonomisk analyse sammen med etaten for å få en ekstra god oversikt over den økonomiske
situasjonen. På denne måten kan vi legge aktivitetsplan for 2020-2021 som er økonomisk bærekraftig.
Skolen må spare inn penger i 2020. Vi har hatt god effekt av å bruke lærere med undertid og selvpålagt
kjøpestopp. Antall grupper neste skoleår vil reguleres av antall elever. Vi kan ikke sette i gang faggrupper
med for få elever. Sykdom og fratredelse i rådgivertjenesten gjør at dette blir krevende i forhold til
elevoppfølgingen fremover. Vi lyser ut rådgiverstilling nå før jul. Linda etterspør pengebruken i
Euroklassen. Regnskapet er åpent og det er mulig med fullt innsyn. Driftsstyret ønsker en oversikt over
kostnadene med Euroklassen. Dette kan vi fremskaffe til møtet i januar. Rektor håper skolen er nede i ca.2
mill. NOK i merforbruk ved inngangen til 2020. Skolen opprettholder to-lærersystem på Service og
samferdsel og vil jobbe med gruppene/gruppestørrelse på ST i skoleåret 2020-2021.
Sak 41/2019

Sak 42/2019 "Midttermin-status" fullføre, bestå og nærvær
Rektor deler ut oversikt til driftsstyrets medlemmer og gjennomgår denne. OHG ligger akkurat midt på
skalaen hva gjelder inntak. Dette medfører at vi må se på ressursbruk fremover. Skolen har forsterket skolehjemsamarbeidet det siste året, vi har hatt mer systematiske midtveisvurderinger hvor vi fanger opp elever
som står i fare for ikke å fullføre og bestå. Videre har vi har ansatt en leder for elevtjenesten, skolen har
lagt til rette for flere sosiale møteplasser, vi har gjennomført elevenes dag (juni), trinnmøter for elever,
skolestart 0830 dette skoleåret, grønt kort (ved forsentkomminger til 1.økt). Anne Bjørg spør om kø for
grønt kort som ble nevnt i sist møte. Dette oppleves ikke som noe stort problem for elevene, ifølge
elevrådsleder. Siste time tirsdager har skolen satt av tid til faglagsarbeid. Skolen arrangerer leksehjelp for
10.klassinger. Dette har blitt svært populært! Vi håper det kan være et bidrag til rekruttering våren 2020.
Samtaledag for kontaktlærere og elever i januar kan også bli et bidrag i arbeidet med å sikre fullføre og
bestå for flest mulig elever. OHG har svært høye ambisjoner for våre elever, og vårt skolebidrag er svært
godt ut fra vårt inntak.
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Høsten så langt er noe mer utfordrende enn tallene fra forrige skoleår viser. Dette er skolen tett på og
jobber for å forbedre. Rektor tror ST vil klare seg godt i år, men hun er mer bekymret for SE og fullføre og
bestå der. Linda ytrer sterk bekymring for arbeidet som lærer på SE. Det er krevende både å planlegge og
gjennomføre undervisning, tilrettelegge for undervisning som treffer elever på flere nivåer. Rektor og
studieleder har vært inne i alle Vg3-klassene og delt ut testvitnemål, noe elevrådsleder synes var veldig
nyttig. Foreldremøte på Vg3ST med faglærerne til stede er arrangert i november. Mange elever hadde gitt
samtykke til sine foresatte, noe som gjorde at disse fikk snakke om faglig utvikling for sine ungdommer.
Dette har skolen tro på vil styrke muligheten for å fullføre og bestå for flere av våre elever.
Skolen jobber videre med strategi – vår identitet i OHG, varm skole, fagfornyelsen, er alle områder vi vil
jobbe med fremover.
Sak 43/2019

Skolens arbeid med strategisk plan 2020
 Prosess
 Fokusområder
Rektor viser til utdelt dokument. Elevrådet vil bli invitert til møte om strategi i snarlig fremtid.
Sak 44/2019 Forberedelser frem mot Åpen dag 2020
Åpen dag arrangeres 22.januar. Åpningstiden utvides til kl.15-21. Vi vil ha flere aktiviteter som engasjerer
de besøkende 10-klassingene. Skolen ønsker mer konsentrert aktivitet på en dag, og prøver ut en dag dette
skoleåret. Vi vil også kjøre annonsekampanje i forkant av Åpen dag, både i papiraviser og på sosiale
medier.
Sak 45/2019

Elevenes hjørne
Elevrådet orienterer
Møtetiden er på 30 minutter i Elevrådet, men av og til kan det oppleves som litt lite tid. Sammensetningen i
Elevrådet er bred og fin. Linda bemerker at det som trekkes inn i samarbeidsøkten kan være litt lite presist.
Rektor anbefaler at representantene tar gode notater. Referatene kommer ikke med en gang, og kan derfor
ikke brukes som støtte inn i samarbeidsøkten rett etter møtet. Henrik vil ta dette som et generelt punkt i
Elevrådet for å sikre at viktige ting tas med tilbake til klassene. Henrik har akkurat blitt intervjuet av VG i
dag. Han vil samtidig rose rektor for hennes åpenhet i hendelsene som har vært på skolen i høst. Saker som
ellers kan bygge seg opp kan dermed legges død og tas med en gang de oppstår.
Mange arrangementer: Blå fredag (Prostatakreftaksjon til inntekt for Kreftforeningen), TED talks,
debattklubb, sjakklubb, flere synes å engasjere seg i ulike arrangementer. Fremover vil revyen være en
viktig arena for sosialt samvær. Revyfestene har forløpt veldig bra i høst. Faglige konkurranser – her er
skolen med (fysikk, historie og filosofi m.m.). I tillegg har skolen skrivekonkurranser på alle trinn.
Driftsstyret ønsker enda mer blest og positiv fremhevelse av disse arrangementene! Reiseuken i uke 42:
mange på Vg3 reiste på ulike studieturer denne høsten (ca.150 elever). Fremover: russestyre velges
26.november. Markering av adventstiden: pynting av juletre 29.11, Luciamarkering 13.des, grøtfest.
Sak 46/2019 Rektor orienterer om høsten så langt!
Viser til midttermingjennomgangen som ble tatt tidligere i møtet.
Ellers har høsten vært krevende: SE med to klasser på Vg1, to voldshendelser i høst. Første hendelse var i
forbindelse med salg av revyfestbilletter. Skolen politianmeldte episoden, aktuelle elever ble utvist. Den
andre episoden innebar sparking av elev som lå på gulvet i et klasserom (dette skjedde i et friminutt).
Episoden ble filmet og sendt til TV2. Denne episoden er også anmeldt av skolen og følges nå opp av
politiet. Alle involverte får oppfølging av skolehelsetjenesten, bydelen og/eller BUP. De siste ukene har
vært rolige på skolen. Linda opplever likevel at dette har vært en krevende tid. Hun har brukt mye tid på
oppfølging av klassen sin i etterkant av disse episodene. Anne Bjørg ønsker en oppdatering i januarmøtet
om hvordan det går med lærerne i arbeidssituasjonen, og som Linda påpeker som krevende for mange.
Rektor nevner også saken Clemens Saers mot Oslo kommune som svært krevende. Hun ble stevnet som
vitne fra Saers og var i retten 7.november. I retten ble det spilt av lydbånd av personalmøter ved OHG som
Saers hadde tatt opp. Dette opplevdes som meget ubehagelig for rektor.
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Driftsstyrets representanter som har tilhold på skolen opplever at for mange lærere sender ut elever til
selvstendig arbeid – de sitter i aulaen og jobber i grupper. Dette er ikke alltid særlig effektivt mht
læringsutbytte. Henrik støtter dette.
Sak 36/2019 Driftstyreleder har fratrådt stillingen – ennå ikke bekreftet ny leder (men i prosess)
Kandidatene som ble foreslått av tidligere driftsstyreleder har ikke materialisert seg. Rektor tar nå over i
letingen etter ny leder. Christian ønsker å fratre ved første anledning. Det vil bli en stor utskiftning av
medlemmer fremover.
Eventuelt
Ingen saker
Referent: Tone Fairway

