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Referat 

 

Til stede: Helge Qvigstad (driftsstyreleder), Anne Bjørg Thoen, Christan Hellkås, Linda 

Methi, Bryan Johnson (elevrepresentant), Martin Sunde Eriksen 

(elevrepresentant), Henrik Sutja (elevrepresentant), Simen Hofstad 

(elevrepresentant), Camilla Mehl (rektor), Tone Fairway (ass. rektor) 

Fraværende: Lise Amalie Christensen (i Bath), Liv S. Rygh (tilsatterepresentant) 

Møtegruppe: DRIFTSSTYRET 

Møtested: Hyggerommet 

Møtetid: 10.12.2018 16:00 

 
 DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 10.DESEMBER 2018 

 

Sak 38/2018 Møtebok fra møte 24. september 2018 er godkjent 

Sak 39/2018 Agenda 10.desember 2018 er godkjent 

Sak 40/2018 Status økonomi jan – nov 2018 

Skolen styrer mot økonomisk balanse i budsjettåret 2018. Endelige tall legges fram for Driftsstyret i neste 

møte. Vi har gått fra et merforbruk de siste par år til et budsjett i balanse. For å oppnå dette har vi vært 

bevisste på elevoppfylling for å sikre inntekter. I tillegg har vi brukt mer av lærernes undertid og slik fått 

utnyttet ressursene våre. Skolen har fått de gruppene vi var tiltenkt, noe som gir uttelling for god 

planlegging.   

Sak 41/2018 Skolens arbeid med strategisk plan 2019 

Ny fungerende utdanningsdirektør er tilsatt for 6 måneder, Kari Andreassen.  

Byrådet legger vekt på: Medbestemmelse for elever og lærere, Varm skole, Tidlig innsats. 

 

Prosess: Skolen hadde strategimøte med MBU, fagkoordinatorene, ledelsen, bibliotekar, minoritetsrådgiver 

og lærere som ønsket å delta i prosessen. Rådgiverne skulle vært med, men de var på eksternt møte. 

Arbeidet var gruppebasert og innebar idemyldring med noen forslag til tiltak på utfordringer vi ble enige 

om. Ledelse har hatt strategiseminar i forkant av dette. Elevrådet skal ha et lignende seminar før jul. 

 

Fokusområder: Er vi som skole skodd for elevmassen som kommer? Vi har i de siste 5-6 år fått en større 

spredning i inntakspoeng. Dette er utfordrende for undervisningen. Så langt har vi klart å løfte elevene og 

levert gode resultater når de går ut fra OHG. Dette er et fokus vi må styrke framover. 

 

Miljøet på OHG: Mange elever kommer fra samme ungdomsmiljø. Vi må jobbe enda tettere på Vg1 og 

sikre at alle kan føle seg inkludert og finne et sosialt miljø på skolen.  

 

Faglig: Vi er gode og store på økonomiske fag, men prioriterer også små programfag i realfag og språk.  

 

 

Sak 42/2018 Nye prosjekter og samarbeid 

 OHG som "Leksesenter": Vi ble forespurt av områdedirektør om å starte dette 

tilbudet til ungdomsskoler . 50-60 10.klassinger har vært på kurs hos oss, på 

kveldstid og lørdager. Dette gjentas til våren som forberedelse til eksamen. Vi ser 

dette som spennende faglig, men også som et forum for rekruttering av framtidige 

elever.  

 OHG som "Universitetsskole": Skolen søkte og kom inn i dette samarbeidet som 

varer i en fireårsperiode. Vi kan få støttte til prosjekter, fagressurser fra 

universitetet og annen faglig støtte. Skolen har gitt avdelingsleder Harald Skottene 
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i oppgave å følge opp dette samarbeidet og sikre at vi som skole får mest mulig ut 

av det. 

 Drift: Vedlikehold og oppussing: Undervisningsbygg skal pusse opp fasaden i 

aulaen og trappeløpet oppover. I tillegg blir det gjennomgang av det tekniske 

anlegget. Rektor er opptatt av at vi skal få oppgradert de områder av skolene som 

trengs. Skolens forværelse/resepsjon skal oppgraderes med nye møbler og en mer 

brukervennlig resepsjon. Videre inngår vi en kontrakt som innebærer renhold to 

ganger daglig. Dette er viktig for skolen, som er i drift utover kvelden til 

undervisning og privatisteksamen.  

Sak 43/2018 Markedsføring av skolen frem mot Åpen dag  

Åpen dag er 22. og 23.januar 2019. Fra høsten 2019 kommer et søkbart alternativ for Innovasjon og 

business i Vigo. Dette programmet vil vi selge inn på Åpen dag. Ernö (etatens reklamebyrå) samarbeider 

med oss om å få økt besøk disse dagene. Vi kjører kampanjer i sosiale medier samt noe print for å nå flere 

mulige søkere.  

Sak 44/2018 Driftsstyreleder fratrer i løpet av januar 2019 – kandidater 

Driftsstyreleder sitter til og med første møte i 2019, slik at budsjett og strategisk plan kan vedtas før ny 

leder er på plass. Kandidater til dette vervet blir kontaktet framover (driftsstyreleder tar ansvar for dette). 

Rektor ønsker å styrke driftsstyret med en foreldrerepresentant.  

Sak 45/2018 Elevenes hjørne   

Elevrådet orienterer: Elevrådet opplever at de er mer synlig enn tidligere. Det å være vinner av Årets 

elevråd har hjulpet veldig godt! Prisen innebærer i tillegg til heder og ære en pengepremie på kr.10 000.  

 

Klikkdannelser forbundet med russebuss er også noe elevrådet er opptatt av å motarbeide. Elevrådet stiller 

seg bak sosiale tiltak som bidrar til trivsel og inkludering for alle OHGs elever. Søknaden elevrådsleder 

Bryan stod for, var svært god, skyter rektor inn! Elevrådsstyret har i år nærmet seg elevrådet og skapt en 

nærhet og trygghet, også for Vg1-elever. Dette har ført til at flere elever på Vg1 deltar aktivt i møtene. 

Besøk fra elevombudet tidlig i høst var også et godt bidrag inn i arbeidet for elevmedvirkning.  

 

Elevrådet ønsker å bidra på Åpen dag. 

 

Sak 46/2018 Rektor orienterer  

Status for fullføre og bestå: God tilstedeværelse på Vg1 og Vg2, noe mer fraværsproblematikk på Vg3. Vi 

ser at elever med skolepoeng under 40 i Vg1 har størst sjanse for å få IV/1. Dette er elever skolen følger tett 

opp.  

 

Kåring av elever med 0/0 i fravær (dager og timer) etter første termin på hvert trinn.  

 

Forslag fra elevene om at oppmerksomheten rundt konkurranser kan bli bedre (f.eks. Abelkonkurransen). 

Vi har økt fokus på interne skrivekonkurranser, men mange større eksterne konkurranser går upåaktet hen. 

 

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført blant de ansatte på skolen, Stort sett gode tall, men 

mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseheving er de to områdene vi skal sette inn tiltak på.  

 

Elevundersøkelsen er så å si ferdig gjennomført (ut uka). 

 

Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 

 

 

Neste driftsstyremøte mandag 14.01.19. 

  

 


