
 

 

Årsberetning 2018 
 
Styrets sammensetning: 
Østlandsk lærerstevne har i 2018 hatt følgende valgte medlemmer: 
 
Leder:     Linn-Anita Uttersrud  
Nestleder:    Anne Bergum 
 
Styremedlemmer:  Eskild Eid Pedersen 

Mari Steen-Paulsen 
Hanna Zakrzewska 
Camilla Næbb Aamodt 
Hilde Halvorsen 
Jenny Mannerud 
Ronny Storli 
Benedikte Løvli 

 
 
Styrets arbeid 
Styret har avholdt 14 styremøter siden siste årsmøte, derav ett i 2017. På det møtet 
evaluerte vi stevnet i 2017. 
 
Styrets arbeid har i hovedsak dreid seg om strukturering av styrets arbeid, faglig oppdatering 
og forberedelse av stevnet i 2018.  
 
Styret har vært på studietur til Malaysia. Denne turen inneholdt studiebesøk til skole og 
barnehage i tillegg til diverse kulturelle utflukter. 
 
Styret har i år bestått av 10 styremedlemmer, da ett av styremedlemmene gikk ut av styret i 
februar grunnet sykdom. Vedkommende ble ikke erstattet. 
 
 
Støttefunksjoner 
Østlandsk lærerstevne har også i år hatt en 40% sekretærstilling, besatt av Jørgen Øverbye. 
Han har har hatt administrative funksjoner for styret. I tillegg til ansvar for forretningsførsel, 
kursguiden, nettsiden, bestilling og koordinering av kurslokaler, læremiddelutstillingen og 
administrasjon av påmeldingen. 
 
Administrativ Regnskapsservice AS hadde regnskapsføringen for Østlandsk lærerstevne. 
 
 
Annet 
Påmelding og nettside har fungert bedre i år. Nettsiden er oppdatert og forbedret av sekretær 
som en del av hans arbeid. Fortsatt opplever noen nettsiden som treg, dette bør det jobbes mer 
med i 2019. Sidens mobiltilpasning har vært et prioritert område. Ett av styremedlemmene har 
hatt ansvar for å forbedre påmeldingsløsningen i samarbeid med leverandøren, Pindena. Dette 



 

 

har også innebært en omlegging av fakturering og billettutsendelse. I tillegg har vi i år innført 
Gruppepåmelding via Excel-skjema – 200 virksomheter har benyttet disse. EHF-fakturering 
har blitt mer utbredt, og omtrent 200 fakturaer er sendt ut via vårt regnskapsbyrå. For 
enkeltpåmeldinger har vi innført kortbetaling via Stripe. Dette har fungert godt.  
 
Påmeldingsløsningen er fremdeles ikke optimal, og vi vil drøfte alternative løsninger etter 
årsmøtet.  
 
Vi har i år brukt mer penger på annonser i bladene Utdanning, Første steg og Bedre skole – 
samt på Facebook. 
 
Vår offisielle Facebookside har også i år vært en viktig formidlingskanal. Vi har delt aktuelle 
artikler av våre kursholdere, promotert ulike nyheter og kommunisert med deltakere og 
kursholdere. I noen grad har også kursholdere brukt siden som egen promoteringskanal. Per 
2.11.18 har siden 2596 følgere. 
 
 
Stevnet i tall: 
 
2017 
Antall kurspåmeldinger: 11900 (2350 Lørdag) 
Antall solgte billetter: 5700 
Antall utstillere: 62 
Antall tilbudte kurs: 183 
Antall kurs planlagt avholdt: 124 
Antall avlyste kurs: 59 
 
2018 
Antall kurspåmeldinger: 9500 (1700 Lørdag) 
Antall forhåndssolgte billetter: 4750 
Antall utstillere: 56 
Antall tilbudte kurs: 178 
Antall kurs planlagt avholdt: 115 
Antall avlyste kurs: 63 
 
 
Kurspåmeldinger er basert på tall i Pindena. 
 
Østlandsk Lærerstevne ble i år gjennomført for 83. gang på OsloMet (skiftet navn fra 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). I tillegg leide vi lokaler i Frelsesameens Tempelet, 
Normisjonens Storsalen og Lillesalen, Oslo Katedralskole, Bislett stadion og Litteraturhuset. 
To kurs ble i tillegg avholdt på St.Hanshaugen. 
 
Også i år ble Kursguiden sendt ut som erstatning for den tidligere Kurskatalogen. Kursguiden 
på 16 sider ble trykket i 4500 eks. og sendt ut til drøyt 4000 adresser på Østlandet. 
 
 
 
 
 



 

 

Økonomi 
Østlandsk lærerstevne har god økonomi, til tross for at vi også ifjor hadde et (budsjettert) 
underskudd på omkring 300.000 kr. Utgiftene økte med kr 50.000 sammenliknet med 2017, 
inntektene nokså uforandret.  
 
Billettprisen er i år økt til 300 kr. Stevnet har ikke søkt eller fått noen form for økonomisk 
støtte. 
 
Honorar til foreleser er fortsatt 700 kr pr. time/ opptil 10.000 kr totalt for de største kursene. 
 
Styremedlemmer mottar ikke honorar. Styreleder mottar kr 2000. Ulønnet permisjon i 
forbindelse med styrearbeid kompenseres med inntil 2 dager for styremedlemmer, inntil 10 
000 kr totalt for styreleder. 
 
Regnskap for 2017 orienteres om som egen sak.  
 
 
 
Samarbeid med OsloMet 
Stevnet opplever å ha et godt samarbeid med OsloMet og samarbeidspartnerne våre der. Ny 
kontrakt er nå signert og gjelder frem til 2021. Vi har også laget egen avtale med 
musikkseksjonen om lån av instrumenter. 
 
 
Studietur til Malaysia 
Styret i Østlandsk lærerstevne har hatt en tradisjon med å reise på felles studietur. Målet med 
turen: 
1. Øke vår kompetanse innen pedagogikk. 
2. Se på skole og barnehage i landet vi besøker, og derigjennom bli inspirert til å endre 
elementer i vår egen praksis. 
3. Felles opplevelse som grunnlag for videre felles arbeid i styret. 
 
Årets tur var lagt til Malaysia. Den faglige delen var besøk på skole og i barnehage.  
Vi hadde ett styremøte hvor vi gjennomgikk erfaringer fra besøkene og forberedte nye besøk. 
 
Deltakere: Linn-Anita Uttersrud, Anne Bergum, Eskild Eid Pedersen, Mari Steen-Paulsen, 
Hanna Zakrzewska, Camilla Næbb Aamodt, Hilde Halvorsen, Jenny Mannerud, Ronny Storli, 
Benedikte Løvli 
. 
 
 
 
Stevnets framtid 
Vi har i år hatt en tydelig nedgang fra i fjor i antall deltakere, på snaut 20%. Det er stadig få 
skolefolk på kurs, rundt 10%. Dette til tross for at vi har jobbet aktivt med å nå lærere via 
Facebook og mailutsendelser i tillegg til annonser i bladene Utdanning og Bedre skole. Vi har 
også i år holdt påmeldingen åpen fra 20.juni frem til stevnestart. Styret bør vurdere om det 
skal jobbes videre med å øke lærerdeltakelsen, eller om stevnet skal bli et arrangement med 
tilbud kun til barnehagefolk. 



 

 

Vi har avlyst totalt 63 kurs. Av disse har vi måttet avlyse 10 kurs av andre grunner enn for få 
påmeldte.  
 
Vi har i år tatt i bruk fellesrommet B113 i enda større grad til utstillere. 28 utstillere har i år 
stått der. 
 
Østlandsk lærerstevnes konsept med dugnadsånd og lav pris er unikt i 
konferansesammenheng i Norge. Vi håper at Østlandsk lærerstevnes formåI, "å samle 
skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av 
aktuelle skole- og utdanningsspørsmål" kan opprettholdes og videreutvikles innenfor vår 
mangeårige tradisjon som en ikkekommersiell arrangør. 
 
Oslo, 2.11.18 
 
Linn A Uttersrud       Jørgen Øverbye  
  
Leder         Sekretær 
 
 
 
 
 
 
Årsberetning 2018 
 
 
Oslo, 3.11.18 
 
 
Linn-Anita Uttersrud      Anne Bergum 
 
 
 
 
Eskild Eid Pedersen      Camilla Næbb Aamodt 
 
 
 
 
Mari Steen-Paulsen      Hilde Halvorsen  
 
 
 
 
Hanna Zakrzewska      Jenny Mannerud 
 
 
 
 
Ronny Storli       Benedikte Løvli 


