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Referat 

 

Til stede: Anne Bjørg Thoen (nestleder, ekstern), Christian Hellkås (ekstern), Linda Methi 

(ansatterepresentant), Liv S. Rygh (ansatterepresentant), Bryan Johnson 

(elevrepresentant), Martin Sunde Eriksen (elevrepresentant), Henrik Sutja 

(elevrepresentant), Simen Hofstad (elevrepresentant), Camilla Mehl (rektor), 

Tone Fairway (ass. rektor) 

Forfall: Helge Qvigstad (driftsstyreleder)  

Møtegruppe: DRIFTSSTYRET 

Møtested: Hyggerommet 

Møtetid: 14.01.2019 16:00 

 
REFERAT DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 14.JANUAR 2019 

 

Sak 1/2019 Møtebok fra møte 10. desember 2018 er godkjent 

 

Sak 2/2019 Agenda 14.januar 2019 er godkjent 

 

Sak 3/2019 Resultat 2018 og overordnet budsjett 2019 

  Det gis en orientering om endelig status 2018 og hovedlinjer budsjett 2019:  

Budsjettet for 2018 viser et overskudd på drøye 350 000 NOK. Hovedårsakene til dette er tett 

økonomistyring (kontroll på bruk av overtid, presise elevtellinger, vi har fått flere elever (og beholdt disse) 

i Forberedende Vg1 for minoritetsspråklige. I tillegg har det vært en balanse mellom elever som slutter og 

elever som starter i løpet av høsten.  

 

Dette resultatet skaper en fleksibilitet for oss i nytt budsjettår – vi kan bruke alle pengene som er tildelt for 

2019 uten å dra med oss et underskudd. Det kom spørsmål fra Thoen om vikarutgifter: Rektor forklarer at 

disse ligger på  om lag 0,7-0,8 mill.NOK. Dette er stabilt fra år til år. Budsjett for 2019 ble delt ut i møtet. 

OHG er tildelt i overkant av 107 mill.NOK. Økt tildeling er pga.lønnsøkninger, og gir ikke økt 

handlingsrom. Ingen endringer på antall grupper (aktivitetsplan) for skoleåret 2019-2020. Vikarutgifter: 

Post opp til 0,8 mill.NOK for å møte reelle utgifter slik de har vært senere år. Poster som øker: 

Reisevirksomhet med elever. Vi øker budsjettet med 300 000 NOK. Skolen har tidligere hatt en utstrakt 

reisevirksomhet med egenbetaling, men vil nå forsøke å delfinansiere reisevirksomhet for elever. Skolen 

ønsker å opprettholde reisevirksomheten og gi tilbudet til alle elever. Linda Methi påpeker at legatmidlene 

som har kommet inn i budsjettet har vært tenkt brukt til reisevirksomhet. I 2019 kan skolen klare å 

finansiere ca.50% av kostnadene til elevenes reise. På sikt ønsker skolen om mulig å finansiere en større 

del av elevenes reisekostnader. Linda Methi ser oppfylling av klasser som en utfordring i sammenheng med 

finansiering av reisevirksomheten. Rektor skyter inn at dette ikke henger sammen med hverandre. Vg2 er 

moderat oppfylt. I Vg1 og Vg3 er det høy oppfylling. Her må skolen balansere for å kunne ha et bredt 

fagtilbud. For eksempel vil må faggrupper bidra til økt kostnad. Det er et uttalt ønske fra skolen om å gå 

noe ned i gruppestørrelse fra høsten 2019 (Vg1ST). Dette gjelder altså klassestørrelse (1STA osv.).   

Skolen har økte kostnader til drift: PC-er i klasserommene må skiftes ut, gardiner til klasserommene som 

ikke ble byttet i 2018, byttes i 2019. Biblioteket pusses opp, og det er svært ønskelig at OHGs 

venneforening kan bidra med noe her Skolens resepsjon pusses opp og reorganiseres vinteren 2019.  

I tillegg er 500 000 NOK er lagt inn til personaltur høsten 2019. Driftsstyret er fornøyd med at 

budsjettbalanse er gjenopprettet. 

 

Sak 4/2019 Strategi og handlingsplan 2019 
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Det gis en orientering om planer og fokusområder 2019  

Rektor viste strategisk plan og forklarte at mål for karakterresultater 2019 vil bli lagt inn etter 

halvårskarakterene er klare 15.01.19. Videre delte rektor ut utkast til handlingsplan for pedagogisk 

utviklingsarbeid for OHG 2019.Hovedområdene er tilpasset opplæring, varm skole og forberedelser til 

fagfornyelsen. Strategisk plan og handlingsplanen utfyller hverandre godt. Handlingsplanen må fange opp 

ulike utfordringer vi ser i hverdagen (inkuldering/ekskludering, øst/vest-problematikk, etc.). Linda Methi 

kommenterer at kulepunkt i planen vedrørende "Integrert arbeid grensesetting..osv." bør presiseres.  

 

Nye tiltak høsten 2019: skolestart kl.08.30 for å imøtekomme elever som bor langt unna.Tiltaket vil prøves 

i en prøveperiode og evalueres. Samtidig vil 4.økt tirsdag bortfalle, og dermed gi rom for felles møte- og 

faglagstid for lærerne. Skolen ønsker også å snu om på fagdag og lærernes møter onsdager: Møter om 

morgenen og undervisning fra ca. kl.11.00 og utover. Innspill fra Liv S. Rygh og UF: Flere medlemmer 

uroer seg om elever vil benytte seg denne ekstra tiden. Linda Methi har også fått mange reaksjoner på dette 

forslaget. Hun og Liv opplever ikke at de ansattes interesser blir ivaretatt godt nok når dette foreslås så 

raskt innført. Begge ansatterepresentantene er skeptiske til denne omleggingen, og opplever å ha fått lite 

medvirkning i disponeringen av arbeidstiden til de ansatte. De er usikre på om elevene vil ha noen gevinst 

av dette. Anne Bjørg Thoen peker på arbeidsgivers styringsrett, og at den er nokså vid. Rektor forklarer 

bakgrunnen for sitt forslag: Skolen har møtetid onsdager kl.13-15.35. Mange lærere er ikke til stede på 

fellesmøter, slik at informasjon må gis på ulike andre arenaer. I tillegg er det undervisning i fellesmøtetid 

(SE, 1TSE). Situasjonen hvor en del lærere unnlater å møte til møter, medfører en ekstra jobb for 

avdelingslederne. Rektor tar innspillene fra ansattes representanter til etterretning. Informasjon på Åpen 

dag om dette er ikke nødvendig. Skolen kan behandle forslaget grundigere før en eventuell avgjørelse tas. 

Martin Sunde Eriksen taler elevenes sak: Elevene ville satt pris på å starte senere onsdager. Ungdom 

trenger mye søvn. I fag blir det større rom for ekskursjoner med ettermiddagen fri på onsdager. Bedrifter og 

organisasjoner, også utenfor Oslo, blir da mulig å besøke. Han tror også dette er et salgsargument for 

potensielle nye elever. Bryan Johnson forteller at han hadde lang reisevei før han flyttet nærmere sentrum, 

og synes det virker som en god løsning å starte senere. Driftsstyret er enige om at dette er for tidlig å 

kommunisere ut på Åpen dag, men vi jobber videre med innspillene.  

 

Sak 5/2019 Kort oppsummering årets brukerundersøkelser 

 Elevundersøkelsen 2018 

Svarrate ca.89%. Vi gjennomgår den på neste møte. 

 

 Foreldreundersøkelsen 2017/2018 (rapport sendt oss nov.18) 

Etaten sender ut til foresatte for elever under 18 år. Rektor orienterer om at denne er underveis snart, og 

skolen vil oppfordre foresatte til å svare på den. Rektor legger resultatet fra 2018 ved referatet når det 

sendes ut. "Informasjon fra skolen"- her ligger vi lavt ift snittskår i Oslo. Flere spørsmål som omhandler 

samarbeid skole-hjem ligger litt lavt. Dette er arbeid skolen har tatt tak i for å forbedre, og vi håper på å se 

forbedringer i skår her i 2019. Linda Methi setter pris på at skolen har satt av 30.01 kl.13-15.35 til 

elevsamtaler hvor også foresatte kan være med. Initiativer er et bidrag til bedre skole-hjemsamarbeid.  

 

Sak 6//2019 Åpen dag 22.1 – 23.1   

Skolen bruker noen penger på markedsføring: Facebook, Instagram, Snapchat, geofilter etc., for å få flere 

besøkende til dagene. Skolen ønsker flere søkere som har oss som nr.1. Vi konkurrerer primært med 

Blindern, Ullern og Lambertseter. Opplegget blir i tråd med det vi gjennomførte i fjor. Elevene er positive 

til at vi bruker elevguider og ønsker å bidra for å vise fram OHG.  

 

Sak 7/2019 Driftsstyreleder fratrer januar 2019 – kandidater 

Utsettes til neste møte 

 

Sak 8/2019 Elevenes hjørne   

Elevrådet orienterer 

Bryan: Mobilbruk i klasserommet er fortsatt en utfordring. Reglementet er klart. Skolens fokus på dette er 

klart og forsterket nå i begynnelsen av nytt halvår. Elevrådet stilte seg positive til dette. Strategiseminar 

med elevene i elevråd er nylig gjennomført. Her kom det fram at elevene opplever lærernes IKT-
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kunnskaper i noen tilfeller som mangelfulle. Underveisvurdering varierer fra lærer til lærer, urettferdig 

karaktersetting fra noen lærere er også temaet som kom opp i seminaret. Det var fint for elevene å få et 

forum hvor de kunne uttale seg om skolen, samt positivt at dette var på tvers på trinnene. Lise Christensen 

informerer om at Litteraturklubben er stiftet nå! Det er veldig fint med en ytterligere aktivitet for elevene i 

storefri.  

 

 

Sak 9/2019 Rektor orienterer  

Revyen er en viktig institusjon for skolen. Anmeldelsen av årets revy i Aftenposten var kritisk og noe 

forutinntatt. Ledelsen har kuttet den såkalte "Tekniker'n" – en lite artig siste forestilling hvor det mest av alt 

handler om fest og fyll. Dette vil ikke skje mer, og elevene har ikke vist veldig negative reaksjoner overfor 

dette. Samarbeidet mellom revysjefene og ledelsen har gått svært bra i år. Rektor ønsker en gamingklubb 

og aksjeklubb velkommen som nye aktiviteter i storefri! Her må det bare initiativer til fra både elever og 

lærere. 

 

Skolen går inn i en hektisk periode fremover: Foreldremøter, Åpen dag over to dager. Karakteroppgjøret er 

akkurat unnagjort medio januar. På Vg1 er det 93% fullført og bestått samt meget god tilstedeværelse. På 

Vg2: 89% fullført og bestått og god tilstedeværelse. Vg3: fullført og bestått på 75% samt urovekkende mye 

fravær blant en del elever. Dette er alvorlig og foruroligende, spesielt fordi det slår ut i små fag. IV 

grunnlag er også en utfordring for elever med god tilstedeværelse. Det er få som får 1, men mange som har 

stort fravær. Tiltak skolen setter i verk nå i januar: Trinnleder sender ut bekymringsmail til Vg3 sine 

foresatte, her legges ved aktivitetsplan, prøveplan og eksamensplan. Foreldremøtet for Vg3 framskyndes til 

12.februar. Skolen vil anmode elevene om å skrive under på samtykkeerklæring slik at foresatte kan være 

med og hjelpe elevene til å fullføre og bestå Vg3. Skolen vil gjennomføre klasselærerråd i klasser der 

mange elever har IV og/eller høyt fravær. Samarbeidsøktene må brukes til å følge opp elevene. Bryan 

Johnson påpeker: Timeplanen står noen ganger i veien (pga. hulltimer). Anne Bjørg Thoen mener elevene 

må ta tak i dette selv også. Martin Sunde Eriksen mener foresatte må inn på banen og inkluderes. Linda 

Methi ber elevrepresentantene om å forsøke å mobilisere sine medelever til å gripe sjansen før toget går. 

Rektor ser at utviklingen har vært negativ fra og med november og til nå. Med alle disse tiltakene håper 

skolen at trenden kan snus – det er ennå mye tid før skoleårets slutt. 

 

Eventuelt          

I og med at dette er årets første møtet, burde vi ha konstituert oss. På grunn av at leder er fraværende, 

foretar vi konstituering neste møte. 

Det ble påpekt av Anne Bjørg Thoen at saksnummer bør følge kalenderåret, derfor gjør vi dette fra nå av. 

Endring er gjort i dette referat fra utsendelsen av innkalling (som var satt opp med saksnummer som 

fortsettelse fra 2018). 

 

  

Neste møte: Mandag 11.03.19 


