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Sak 33/22 Godkjenning av møtebok fra møte 19.09 2022: 

 Møteboken ble godkjent uten endringer 

 

Sak 34/22 Godkjenning av agenda 14.11 2022.  

  Agendaen ble godkjent uten endringer 

 

Sak 35/22 Status økonomi og Prognose 

2022                                                                                                                                                                                                           

Status pr. oktober 2022: Månedsrapporten for oktober ble vist frem. 

Avviket er nå 1,85%. (ca. 2,1 mill.). Peter kommenterte at merforbruket 

bør komme  ned i 1,5-2 mill. Innsparinger for 2023 må primært skje i andre 

halvdel av 2023. 2022 har vært preget av flere uklare rammebetingelser. 

Skolen ønsker å minske skolens utgifter til revyen ved å nedskalere 

utstyrskrav og innkjøp av noe utstyr. Ekstra utgifter til mindre grupper i 

matematikk og fremmedspråk er nevnt tidligere som én av flere årsaker til 

merforbruk i 2022. Antall grupper i 2023 bør ned i forhold til inneværende 

skoleår, slik det ser ut nå. 

                          

Sak 36/22 Status midt-termin høsten 2022 

Tone gikk gjennom midtveistermin-rapporten som ble sendt inn til UDA i 

uke 45. Fraværstallene (antall elever med mer enn hhv. 5 og /% 

udokumentert fravær) er det naturlig å sammenligne med tallene fra 2019 

og tidligere. Det er noe mer fravær nå enn i 2019, noe som er 



bekymringsfullt. Det er det samme som andre skoler også raporterer. 

Skolen arbeider med å bevisstgjøre elevene om at fravær er 

bekymringsfullt. Antall elever med IV og/eller 1 ble også gjennomgått. Det 

er hovedsakelig fravær som er årsaken til at en del ligger an ikke å bestå. 

Det er noen elever som sliter med mestring i matematikk og 

fremmedspråk, mest på Vg2. Skolen setter fravær og utfordringene det 

medfører på dagsorden, blant annet via besøk i alle Vg3-klasser. 

Betydningen av ulike sider ved elevenes motivasjon ble diskutert.  

 

Sak 37/22 Skolens arbeid med strategisk plan 2023 

  Tone viste frem gjeldende strategiske plan, og redegjorde for ledelsens 

arbeid, sammen med fagkoordinatorer og andre ansatte, med revidering 

av planen for 2023. Hovedområdene er de samme i revidert plan, men 

planen er tydeliggjort og gjort noe mer konkret. Utkast til ny plan sendes 

ut i forkant til neste møte i Driftsstyret, etter at den har vært behandlet i 

skolens MBU. 

  

Sak 38/22     Elevenes hjørne 

 Elevrepresentantene orienterte. De ulike plattformene skaper noe støy. 

Osloskolen er i en overgangsfase der man nok må leve med flere 

plattformer og at noen ting blir gjort på ulike måter. Peter påpekte at det 

kan være formålstjenlig med en realitetsorientering om hva man kan 

forvente seg ut dette skoleåret, og at fra neste skoleår blir its learning 

faset ut. Det er lurt å ta det opp på klassenivå, og skriftliggjøre det.  

 

Camilla og Håkon fortalte om at de har uttalt seg til VG i forbindelse med 

oppslag om russekultur på Ullern og på videregående i Oslo. Camilla 

mener at det ikke i like stor grad er et problem på OHG. Russestyret 

ønsker, ifølge Tone, å snakke med Vg1 om «reisen» fra Vg1 til Vg3, og 

forventninger knyttet til russefeiring, og samtidig «ta ned» noe av 

problematikken knyttet til russefeiring og russeaktiviteter.  

 

Stine spurte om elevenes syn på kasting av mat. Camilla sier at noen nok 

synes at det er gøy, men at de fleste synes det er dumt, og oppfordrer til 

at lærere bevisstgjør elever om faren for nedsatt atferd ved kasting. Ola 

kommenterer at det er tøft for mang å finne plassen sin på videregående, 

og i russetiden. Det er noen aspekter ved russekulturen som absolutt ikke 

er greie, og som gjør at russetiden faller i anseelse blant noen. Noen ting 

med festkulturen har gått for langt, mener Ola.  

 

Malin påpekte at det kan være veldig tidlig «gjengete» på OHG, og at elever 

på SR blir sett ned på av ST-elever. Det gir ikke trygghet, spesielt ikke i 



aulaen som fellesareal. Hun etterlyser at hun kan bli kjent med flere, og at 

det blir færre fordommer. Ola og flere påpeker at man må være stolt av 

eget programområde og seg selv, og «eie rommet» man er i på skolen.  

 

Sak 39/22     Rektor orienterer   

 Tone orienterte kort om elevmiljøet og aktiviteter fremover. Elevrådet vil 

servere Toddy, det vil bli turneringer og førjulsaktiviteter Skolen har også 

hatt en «for sent»-aksjon for å motvirke ukultur med å komme for sent. Den 

ser ut til å ha hatt en tydelig effekt. Også for lærernes arbeid med 

oppstart av førsteøkter. Stine og Anne er positive til tiltaket, og er enige i 

at det er bevisstgjørende for lærerne.  Denne vil fortsette fremover, slik at 

effekten ikke blir borte.                                                                                         

 

 

 

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 


