
 

 

Årsberetning 2019 
 

Styrets sammensetning: 

Østlandsk lærerstevne har i 2019 hatt følgende valgte medlemmer: 

 

Leder:     Linn-Anita Uttersrud  

Nestleder:    Anne Bergum 

 

Styremedlemmer:  Hanna Zakrzewska 

Hilde Halvorsen 

Ronny Storli 

Benedikte Løvli 

May-Kristin Osvoll 

Cathrine Rauan 

Mona Nygård Johansen 

 

 

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 13 styremøter siden siste årsmøte, derav ett i 2018. På det første møtet 

evaluerte vi stevnet i 2018. 

 

Styrets arbeid har i hovedsak dreid seg om innhenting og oppfølging av kursholdere, og 

forberedelser og gjennomføring av stevnet i 2019.  

 

Styret har vært på studietur til Spania. Denne turen inneholdt studiebesøk til skole og 

barnehage i tillegg til diverse kulturelle utflukter. 

 

Styret har i år bestått av 9 styremedlemmer. 

 

 

Støttefunksjoner 

Østlandsk lærerstevne har i år hatt en 50% sekretærstilling, besatt av Jørgen Øverbye. Han har 

har hatt administrative funksjoner for styret. I tillegg har han hatt ansvar for forretningsførsel, 

Kursguiden, nettsiden, sosiale medier, bestilling og koordinering av kurslokaler, 

læremiddelutstillingen og administrasjon av påmeldingen med fakturering. 

 

Administrativ Regnskapsservice AS har ført regnskap for Østlandsk lærerstevne. 

 

 

Annet 

Påmelding har fungert bedre i år. Styret valgte i 2018 å si opp avtalen med Pindena, som i 3 år 

leverte oss nettbasert påmeldingsløsning uten at det fungerte tilfredsstillende. Flere forsøk 

mot slutten av 2018 på å finne en plausibel løsning førte ikke frem. Vi valgte derfor å forenkle 

påmeldingen til kun påmelding via excelskjema og epost. Dermed droppet vi også 

kortbetaling via Stripe, all betaling har skjedd via faktura som sekretær har administrert. 

Nettsiden er oppdatert og forbedret (personvernerklæring, universell utforming, 

mobilutforming m.m) med bistand fra Vecora AS, uten at dette har bedret laste-hastigheten.  

Snarere tvert imot. Det bør derfor vurdere en større oppgradering i 2020. Vi har også fått lagd 

en «Landingsside» ved hjelp av samme firma, uten at vi kan se at det har hatt signifikant 

betydning for påmeldingen. 

 



 

 

Vi har i år kuttet annonser i bladene Utdanning, Første steg og Bedre skole, og heller brukt 

mer penger på annonsering på Facebook og Instagram.  

 

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 

30.10.19 har siden 2948 følgere. 

 

Vi har også opprettet profil på LinkedIn og Instagram. På LinkedIn har vi ikke hatt stor 

aktivitet, men på Instagram har vi, per 31.10.19, 171 følgere, og delt 37 innlegg. Gjennom 

direkte meldinger på Instagram har vi fått flere nye utstillere. 

 

 

Stevnet i tall: 

 

2018 

Antall kurspåmeldinger: 9500 (1700 Lørdag) 

Antall solgte billetter: 4792 

Antall utstillere: 56 

Antall tilbudte kurs: 178 

Antall kurs planlagt avholdt: 115 

Antall avlyste kurs: 63 

 

2019 

Antall kurspåmeldinger: 9800 (1775 Lørdag) 

Antall forhåndssolgte billetter: 4760 

Antall utstillere: 45 

Antall tilbudte kurs: 138 

Antall kurs planlagt avholdt: 117 

Antall avlyste kurs: 21 

 

 

Østlandsk Lærerstevne ble i år gjennomført for 84. gang på OsloMet – Storbyuniversitetet. I 

tillegg leide vi lokaler i Frelsesameens Tempelet, Normisjonens Storsalen og Lillesalen, Oslo 

Katedralskole og Litteraturhuset. To kurs ble i tillegg avholdt på St.Hanshaugen, ett i 

Slottsparken. 

 

Også i år ble Kursguiden sendt ut som erstatning for den tidligere Kurskatalogen. Kursguiden 

på 16 sider ble trykket i 4000 eks. og sendt ut til 3700 adresser på Østlandet. Vi droppet i år å 

sende til rene ungdomsskoler. 

 

 

Økonomi 

 

Østlandsk lærerstevne har god økonomi. I fjor (2018) hadde vi et (budsjettert) underskudd på 

8500 kr. Økningen i billettprisen til 300 kr var hovedårsaken til det bedrede resultatet. 

(Underskudd på 305.000 kr i 2017.) Vi reduserte utgiftene på noen områder (regnskap, 

administrasjon, honorarer, utstillingen), og økte dem på andre (styret, grunnet lang studietur, 

IT og annonser). 

 

Stevnet har ikke søkt eller fått noen form for økonomisk støtte. 

 



 

 

Honorar til foreleser er økt til 800 kr pr. time, og det er innført nye satser for kurs med flere 

enn 150 påmeldte. Vi utbetaler opptil 10.000 kr per kursholder for de største kursene. Vi har 

også økt satsene for dugnadshjelp vi får til sjauing med 3000 kr til 18000kr og timelønn til 

studenter som hjelper til med 10 kr til 160 kr. 

 

Styremedlemmer mottar ikke honorar. Styreleder mottar kr 2000. Ulønnet permisjon i 

forbindelse med styrearbeid kompenseres med inntil 2 dager for styremedlemmer, inntil 10 

dager for styreleder. 

 

 

Samarbeid med OsloMet 

Stevnet opplever å ha et godt samarbeid med OsloMet og samarbeidspartnerne våre der. 

Eksisterende kontrakt gjelder frem til 2021. Vi har også en egen avtale med musikkseksjonen 

om lån av instrumenter. 

 

 

Studietur til Spania 

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 Spania, nærmere bestemt Madrid og Palencia. Den faglige delen var 

besøk på skole og i barnehage, samt foredrag om utdanningssystemet i Spania.  

Vi hadde ett styremøte hvor vi gjennomgikk erfaringer fra besøkene og forberedte nye besøk. 

 

Deltakere: Linn-Anita Uttersrud, Anne Bergum, Hanna Zakrzewska, Hilde Halvorsen, Ronny 

Storli, Benedikte Løvli, May-Kristin Osvoll, Cathrine Rauan, Mona Nygård Johansen 

 

 

Stevnets framtid 

Vi har i år hatt det samme antall deltakere som i fjor. Styret vedtok i år å kutte ut rene 

skolekurs. Dette har medført at vi kun har måttet avlyse 15 kurs grunnet for få påmeldte. 

Samtidig har andelen skolefolk holdt seg nokså stabil rundt 10 %. 

 

I år har fellesrommet B113 blitt fulltegnet av utstillere. I glassgangene har vi ikke klart å selge 

alle plassene, og vi endte dermed på 45 utstillere totalt.  

 

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, 1.11.19 

 

Linn A Uttersrud       Jørgen Øverbye  

  

Leder         Sekretær 



 

 

 

 

 

Årsberetning 2019 

 

 

Oslo, 2.11.19 

 

 

 

Linn-Anita Uttersrud      Anne Bergum 

 

 

 

 

May-Kristin Osvoll,       Cathrine Rauan,  

 

 

 

 

Mona Nygård Johansen     Hilde Halvorsen  

 

 

 

 

Hanna Zakrzewska    

 

 

 

 

Ronny Storli       Benedikte Løvli 


