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Sak 25/22 Godkjenning av møtebok fra møte 30. mai 2022 (sendt ut før 

sommeren)  

Peter refererte hovedpunkter fra forrige møte for de som er nye. 

Elevfravær og det sosiale fellesskapet var sentrale punkter. Møteboken 

ble godkjent.  

Sak 26/22 Godkjenning av agenda og konstituering  

Konstituering foretatt av nytt driftsstyre (to nye elevrepresentanter). 

Tone er fungerende rektor, og Nils-Helge fungerende ass. rektor 

inneværende skoleår og går inn i tilhørende roller i driftsstyret.   

Agendaen ble godkjent 

Sak 27/22 Status økonomi                                                                                                                                                                                                               

Status pr. august 2022                                                                                           

Prognose 2022 



Tone redegjorde for månedsrapport og prognose slik det ligger an per 

medio september. Det ligger an til et merforbruk på ca. 1,5 mill. Dette er i 

henhold til det som skolen har styrt mot over lengre tid. Noe av 

merforbruket skyldes planlagte overnattingsturer og støtteundervisning i 

matematikk og fremmedspråk. Fagfornyelsen har også tvunget skolen til å 

gjøre store investeringer her. Dette er nødvendige kostnader, slik skolen 

ser det. Tone melder at ledelsen har kontroll over økonomien.  

Driftsstyret tok orienteringen til etterretning. 

Sak 28/22 Endelige resultater 2021-2022 

Tone redegjorde for status på ulike områder og overordnede mål for blant 

annet andel som fullfører og består. OHG ligger over snittet, noe som er 

naturlig gitt skolens inntak. Det var en liten nedgang på Vg2 og Vg3 siste 

skoleår. Resultatene ok, gitt den vanskelige situasjonen med mye fravær. 

Mer normale omstendigheter gir bedre forutsetninger for å få gode 

læringsresultater, selv om man kan forvente at ettervirkningene av 

pandemien kan vare i flere år. Elevundersøkelsen viser stabile resultater 

over tid, også siste skoleår. Det er noen områder å jobbe med, innen f.eks. 

mobbing og vurdering for læring. Skolen har tatt utfordringene med seg i 

sine mål for videre arbeid.  

Sak 29/22 Fokusområder 2022-2023 

Tone redegjorde for skolens mål som man arbeider videre med. 

Fellesskapende didaktikk, læringsmiljø og motivasjon er de sentrale 

punktene. Skolen deltar i tre ulike nettverk knyttet til vurdering/læring. 

Skolen skal jobbe videre med å få til et trygt, godt og inkluderende miljø. 

Sak 30/22 Status inntak og oppfylling         

Tone og Nils-Helge redegjorde for inntaket og status p.t.  Størst er 

utfordringen med rekruttering til Vg1 SR. Det er nokså svak søkning totalt 

sett til dette programområde totalt i Oslo, selv om skolen arbeider godt 

med de elevene skolen har her. Noen utskiftninger i elevmassen på Vg1 har 

det vært i de første skoleukene, men på et normalt og moderat nivå. Det er 

en høy andel elever (ca. 75%) som har OHG som nr. én. Det er et godt 

utgangspunkt for skoleåret.                

Sak 31/22 Elevenes hjørne 

Elevrådet/elevrepresentanter orienterte. Overnattingsturer har blitt som 

veldig positivt. Leirstedene har fungert fint, og de syntes blant annet at 



det var fint å bli kjent med lærerne bedre også. De mener det har vært 

tilstrekkelig med sosiale aktiviteter – en god balanse mot faglige oppstart. 

Bra med "superlæring" med Olav Schewe – Håkon peker på at dette 

arbeidet bør fortsette for å bedre studieteknikken, øver den opp over tid. 

Camilla påpekte at det var fint med gradvis igangstart på faglig arbeid. 

Fadderopplegg, med såpass mange faddere, har vært bra i oppstarten.  

 

 

Sak 32/22 Rektor orienterer                                                                                                        

Skolematprosjektet for gratis skolemat er utsatt til etter høstferien. 

Overnattingsturer er gjennomført, og skolen søker OHGs stiftelse om 

midler til deler av kostnadene til dette. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 


