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REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 3.JUNI 2019
Sak 20/2019 Møtebok fra møte 11. mars 2019 er godkjent
Sak 21/2019 Agenda 3.juni 2019 er godkjent
Sak 22/2019 Status økonomi jan-mai 2019
Det ble gitt en orientering om status hittil i år og prognose for 2019.
Skolen har sendt inn tertialrapport for den økonomiske situasjonen (busdjett og forecast). Denne er
godkjent. Prognosen for året ligger per mai på et underskudd på 0,6 mill. NOK. Dette er uproblematisk.
Skolen har hittil i år gått over pga. økt ressurs på matematikk 1P i Vg1, en ekstra gruppe 1PY (Vg1Service
og samferdsel). I tillegg har vi ansatt en ekstra leder for elevtjenesten (som starter høsten 2019). Dette er en
modell mange andre skoler følger og som vil gi tettere elevoppfølging fra høsten av.

Sak 23/2019 Foreløpige resultater fullføre og bestå
Status vg3/2sssa: Første termin ga skolen et faresignal hva gjelder fullføre og bestå. Skolen tok grep og
innkalte til et fremskyndet foreldremøte og fikk samtykkeerklæring fra flest mulig for å kunne ha kontakt
med foresatte etter fylte 18 år. Nå ligger vi an til 92% fullføre og bestå. 23 elever har ikke fullført og bestått
per i dag. Elevrepresentantene synes det er riktig å ha med foreldrene på laget og støtter skolens linje her.
De er den beste støtten for sine barn. Samtykkeerklæringen og rutinene rundt dette arbeidet må gjennomgås
før neste skoleår. Det fremstod som arbeidskrevende for elevene som måtte inn i Skolearena for å gi sitt
samtykke.
Sak 24/2019 Ansettelser 2019-2020
Lederstillinger og faglærere: Den nye lederstillingen for elevtjenesten er besatt. Vi hadde mange meget
kvalifiserte søkere, og hun som har fått jobben kommer fra etaten hvor hun har vært leder for Ambulant
team. Vi har videre ansatt lærere, både noen som har vikariert hos oss inneværende skoleår og eksterne. Vi
har tilsatt noen ekstra lærere på grunn av at vi har tatt inn en ekstra klasse på Service og samferdsel, Vg1.
Det har vært gode søkere på alle stillingene.
Sak 25/2019 Aktivitetsplan 2019 – 2020
Det er to endringer i grupper fra neste skoleår: Innovasjon og business vg1 og 1 ekstra gruppe på yrkesfag
Vg1. Innovasjon og business var oversøkt med ti elever, noe som er svært gledelig. Skolen jobber med å
sette sammen et team som skal undervise og jobbe tverrfaglig med denne klassen. Elevrepresentantene
synes konseptet høres spennende ut.
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Sak 26/2019 Mye som skjer! Kort orientering
Frigg kantine
Elevrådet ønsket tilgang på sunne matvarer og gikk in for å bytte ut nuddelautomaten med Frigg kantine.
Dette er populært – maten er god! Automaten står for tiden på lesesalen (rom 120). Den vil flyttes til
biblioteket til neste skoleår. Elevrepresentantene har fått innspill på at det har vært tekniske problemer.
Rektor opplyser om at Frigg kantine har møter med skolen hver uke. Vi er den første skolen som har fått
installert denne typen kantine og hittil går samarbeidet bra.
Flytting av bibliotek
Biblioteket skal flyttes til rom 209 fra neste skoleår. Bibliotekaren er plaget av støy i de nåværende
lokalene. I tillegg har det dette skoleåret blitt kastet ting over rekkverket ned fra mesaninen, noe som har
skapt utrygghet for bibliotekaren. Det som nå er bibliotek vil dermed bli et sosialt samlingssted med
arbeidsplasser for grupper. Rommet skal møbleres med tanke på dette. Her tenkes det at lærere skal kunne
booke rommet for å drive undervisning. Elevrepresentantene stiller seg positivt til flyttingen. De er opptatt
av at biblioteket skal bli brukt mer fremover. Mulighet for å skrive ut dokumenter må ikke forsvinne. Dette
kan ivaretas både i nytt bibliotek og på lesesalen.
Skaperverksted
Rom 412 skal ominnredes til skaperverksted. Det skal settes inn utstyr og legges til rette for kreativt arbeid.
Skolen har søkt såkornmidler for å finansiere utstyr til dette rommet. Teknologi og forskningslære vil ha
dette rommet som sitt klasserom, men det skal også brukes til annen undervising.
Nye ringetider
Skolen starter 0830 hver dag neste skoleår. Dette blir en forsøksordning for skoleåret 19/20 og vil evalueres
våren 20, eller ev. etter første termin. Øktene blir på 90 minutter med 15 minutters pause mellom, og
dermed en mulighet for 5 minutters pause og 10 minutter friminutt. Lunsjen utvides til 45 minutter alle
dager unntatt tirsdager.
Grønt kort: Rektor lufter muligheten for at elever som kommer for sent til første økt må gå innom kontoret
for å hente grønt kort slik at de kan få tillatelse til å komme inn i undervisningen. Elevrepresentantene lurer
på grensen for forsentkomming. Driftsstyret ser dette som en god ide å prøve ut. Dette vil ledelsen ta opp i
MBU før det eventuelt bestemmes innført.
Sak 27/2019 Elevenes hjørne
Elevrådet orienterer: Bryan har tatt for seg århjulet for elevrådet og delte dette ut i møtet. Han ønsker at
neste års elevrådsstyre skal øremerke ulike roller for representantene (markedsansvarlig etc.). Det er viktig
å nå frem til Vg1 og rekruttere Vg1-representanter til elevrådsstyret. Dette vil sikre kontinuitet i
styrearbeidet. Styret ble inspirert av andre skoler til for eksempel å ha temadager til støtte for ulike aksjoner
(Rosa sløyfe, Movember etc.). Tillitselevens rolle og pliktene de har er viktige. Kontaktlærer må ta en prat
med tillitseleven når hen ikke møter til flere møter og det må settes inn en erstatter(vara) dersom
tillitseleven ikke fungerer i rollen. Rektor skyter inn at det i år har vært svært god tilstedeværelse, også fra
Vg3. All honnør til elevrådesleder Bryan for det! Det er viktig at OHGs elever fortsetter å delta i
Ungdommens bystyre.
Ny elevrådsleder: Henrik Sutija
Ny nestleder: Lise Amalie Christensen
Sak 28/2019 Rektor orienterer
Russetiden: Skolen er meget godt fornøyd med årets russ og russetiden. Vi har ikke hatt noen uønskete
hendelser i år. Nærværet har vært godt og russetiden har ikke påvirket skolen negativt i noen grad.
Eksamen er gjennomført godt så langt. Det er to dager igjen av skriftlig eksamen, deretter følger 3 dager
med muntlig eksamen.
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Gode innspill i SMU vedrørende faglig og sosialt miljø: makkerskapsgrupper, elevklubber, bruk av
samarbeidsøkter og trinnmøter for elever.
Rektor og ass.rektor vil bruke tid fremover på å jobbe med skolens omdømme, samarbeid med nærskoler
(leksehjelp), alt med den hensikt for at vi skal få mange elever som ønsker å gå hos oss.

Sak 29/2019

Vi takker av! Driftsstyreleder og elevrepresentanter vg3

Takk til alle for godt samarbeid i tiden dere har virket i styret!
Eventuelt
Ingen saker

