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Møtebok fra møte 4. juni 2018 er godkjent. Merknad fra Anne Bjørg Thoen om at de
frammøttes navn må framkomme i møteboka. Dette tar referenten til etterretning.
Agenda for 24.september 2018 er godkjent
Status økonomi jan – aug 2018. Prognose fullt år.
OHG ser ut til å få et resultat ved årets slutt på +/- 0,5 mill kr. Skolen jobber hardt for å
holde budsjettet, og har vært nøysomme de siste to år for å dekke inn tidligere underskudd.
Noen faktorer spiller inn på vårt budsjett på tross av våre forsøk på nøysomhet: Vi
prioriterer å ha et bredt fagtilbud, hvor realfagsfordypning og språklig fordypning i Vg3 har
vært og er prioritert. Samtidig har vi hatt en forholdsvis liten ressurs på ledelse og
ressursteam sammenlignet med mange andre skoler vi kan sammenligne oss med. Vi har
høyt utdannete lærere med lang ansiennitet, noe som er kostbart. Samtidig har vi en bevisst
bruk av lærere hva gjelder overtid – undertid utnyttes i større grad enn tidligere år for å
dekke opp vikartimer. Dette er billigere enn å bruke lærere som skal ha betalt overtid. En
fordyrende faktor i høst har vært opprettelsen av en ekstra gruppe i spansk og tysk, Vg1.
Dette ble uunngåelig da gruppene vokste og fikk en størrelse på mellom 35-40 elever.
Dimensjoneringen av språkgrupper Vg1 er vanskelig fordi vi ikke vet elevenes ønsker om
språkfag før de har startet hos oss.
Noen utvalgte resultater fra 2017-18. Fokusområder 2018-2019.
Karakterresultater, fullført og bestått, fravær. Orientering om skolens viktigste
fokusområder fremover. Se vedlagte presentasjon.
Status inntak og oppfylling 2018-19
Vi har et snitt på elever i Vg1ST på 4,4 i år, mot 4,5 i 2017. Det er et større strekk i laget i
år, noe vi må jobbe med i form av mer tilpasset undervisning. For å følge opp hvert trinn
optimalt har vi forsterket trinnlederrollen. Denne lederen samarbeider tett med rådgiver på
trinnet og har kommunikasjon ut mot kontaktlærerne også. Vi har innført trinnmøter for
elever for å sikre god informasjonsflyt og oppfølging av orden og atferd. I tillegg har vi
klasselærerråd på alle trinn for at læreren skal følge opp elevene sine på best mulig måte. I
lys av årets inntak ser skolen det som nødvendig å bruke ressurser på profilering og
markedsføring inn mot neste års inntak. Vi jobber godt med de elevene vi har, men har et
ønske om å være en attraktiv og primærskole for flere faglige sterke elever.
Ansettelser
Avdelingsleder språk er i prosess, studieleder og rådgiver ble tilsatt før sommerferien.
Driftstyreleder ønsker å fratre 1.1 – aktuelle kandidater
Helge Qvigstad forsøker å forhøre seg i sitt nettverk for å finne en egnet kandidat til vervet.
Rektor sjekker også ut mulige interessenter. Driftsstyret ønsker at vedkommende skal være
en tidligere elev som brenner for OHG og kan gi det lille ekstra utover selve ledervervet.
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Eventuelt

Referent
Tone Fairway

Elevenes hjørne
Elevrådet orienterte om nye tiltak for trivsel på skolen: Sjakklubb, band/musikkgruppe,
litteratur/kulturklubb, debattklubb m.m. Mange elever engasjerer seg i ulike revygrupper,
som er vel og bra, men Elevrådet ønsker mer av denne type engasjement inn i Elevrådet
også. De vil jobbe for å engasjere Elevrådet enda mer enn tidligere. Her er Vg1 veldig
viktige å nå fram til. Videre har elevorganisasjonene drøftet bruk av nettplattformer og
Facebookgrupper for å nå ut til medlemmene med informasjon.
Rektor orienterer
Det har vært en ekstra travel skolestart for oss da enkelte store skoler i Oslo ble overbooket
på ST. OHG ble en av de utvalgte, da historiske høye "turnover-tall" ble tatt med i
beregningen. For oss medførte dette ekstra store klasser de første ukene på vg1 og en
uforutsigbar gruppestørrelse spesielt på språk. Dette er nå normalisert. Vi har, som tidligere
nevnt, startet med trinnmøter for elever. På disse møtene har vi felles informasjon til hele
trinnet, både fra skolens ledelse, helsesøster og andre instanser. Dett har så langt vært
vellykket – informasjonen når fram og elevene har en kort kanal inn til ledelsen og
hjelpeapparatet rundt (R-team, helsetjenesten, politi, utekontakt osv.)
Helge Qvigstad informerer om at det ser ut til å bli samlet inn nok midler til å få malt et
portrett av Trond Lien (forrige rektor). Det foreslås en tre-deling; fra skolens budsjett, fra
Venneforeningen og fra innsamlede midler.

