
 

 

 
Årsmelding 2015 
 
Styrets sammensetning: 
Østlandsk Lærerstevne har i 2015 hatt følgende valgte medlemmer: 
 
Leder:   Jørgen Øverbye 
Nestleder:  Maria Skogly 
 
Styremedlemmer: 
Anne Borgersen 
Berit Faller 
Elisabeth Heggehagen 
Julie Størksen Hagesæter 
Tutti Sillèn 
Dag Ulvin 
Ketil Sørlien 
Karianne Vik 
Merethe Mikalsen 
 
Rune Ek, forretningsfører 
 
Styrets arbeid 
Styret har avholdt 15 styremøter siden siste årsmøte, derav ett i 2014. På det møtet 
evaluerte vi stevnet i 2014. 
Styrets arbeid har i hovedsak dreid seg om strukturering av styrets arbeid, faglig oppdatering 
og forberedelse av stevnet i 2015.  
 
Vi har også brukt mye tid på diskutere hvordan vi skal ivareta erfaring som forsvinner ut av 
styret ved at flere sentrale personer slutter neste år. 31.januar hadde vi et heldagsseminar 
viet dette temaet. 
 
Styret har vært på studietur til Edinburgh i Skottland. Denne turen inneholdt studiebesøk til 
skoler, barnehager og råd for Lærerprofesjon, GTC. (General Teaching Council) 
 
IKT 
Påmelding og nettside fungerer fortsatt ikke tilfredsstillende. Vi har derfor sagt opp vår avtale 
med IST, og funnet ny samarbeidspartner for påmeldingsløsning. Arbeidet med ny nettside 
er i gang, og vil bli fullført tidlig neste år.  
 
Vi testet ifjor ut en ny applikasjon for smart-telefon, myoutime. Evalueringen etter stevnet 
klargjorde at den ikke fungerte som ønsket, og ble i svært liten grad lastet ned av deltakerne. 
Vi valgte derfor å ikke videreføre dette arbeidet i år. 
 
Vår offisielle Facebook-side har i enda større grad blitt brukt som formidlingskanal iår. 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 29.10.15 har siden 945 følgere. 
 
 



 

 

 
Støttefunksjoner 
Østlandsk Lærerstevne har Rune Ek som forretningsfører. Han har deltatt på de fleste 
styremøtene gjennom året og har ansvar for kurskatalogen, bestilling og koordinering av 
kurslokaler, læremiddelutstillingen og kontakten med HiOA. 
 
Erna og Gunnar Bye har ansvar for påmeldingen, drifting av servicetelefonen, utsending av 
faktura og billettregnskapet. 
 
Accountor AS har regnskapsføringen for Østlandsk Lærerstevne. 
 
Stevnet 2014 
Antall kurspåmeldinger: 10159 (2726 Lørdag) 
Antall forhåndssolgte billetter: 5367 
Antall utstillere: 58 
Antall tilbudte kurs: 220 
Antall kurs planlagt avholdt: 136 
Antall avlyste kurs: 84 
 
Stevnet 2015 
Antall kurspåmeldinger: 12179 (2568 Lørdag) 
Antall forhåndssolgte billetter: 6350 
Antall utstillere: 54 
Antall tilbudte kurs: 192 
Antall kurs planlagt avholdt: I28 
Antall avlyste kurs: 64 
 
Kurspåmeldinger er basert på tall i neted og kan inneholde feil ved for eksempel 
dobbeltpåmeldinger. 
 
Østlandsk Lærerstevne ble i år gjennomført for 80. gang på Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA). 
I tillegg leier vi inn lokaler i Templet, Storsalen (Nor-misjon), Litteraturhuset og  
Oslo katedralskole.  
To kurs avholdes også ved Sognsvann og to kurs i sentrum. 
Katalogen ble i år bare presentert via hjemmesiden vår som PDF. Det ble istedet trykket 
5000 og sendt ut drøyt 4000 eks av en Kursoversikt på 12 sider i A5-format. 
 
Økonomi 
Østlandsk Lærerstevne har god økonomi, til tross for at vi ifjor hadde et underskudd på 
omkring 600.000 kr. Underskuddet skyldtes at vi økte honoraret til kursholderne, økte 
kostnader og reduserte inntekter knyttet til utstillingen og reduserte billettinntekter.  
 
Billettprisen er 200 kr. Stevnet har ikke søkt eller fått noen form for økonomisk støtte. 
 
Honorar til foreleser er fortsatt 700 kr pr. time/ 6000 kr totalt for kurs med flere enn 150 
påmeldte. 
 
Styremedlemmer mottar ikke honorar. Ulønnet permisjon i forbindelse med styrearbeid 
kompenseres med inntil 2 dager.   
 
Regnskap for Østlandsk Lærerstevne legges fram som egen sak. 
 
 
 



 

 

Samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 
Stevnet opplever å ha et godt samarbeid med HiOA og møter velvilje hos våre 
samarbeidspartnere på HiOA. Vi har i år skrevet ny kontrakt for årene 2015-18. 
 
Studietur til Edinburgh 
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 barnehagen i landet vi besøker, samt lære mer utdanning som veien ut av 
fattigdom og demokratiunderbyggende. 
3. Felles opplevelse som grunnlag for videre felles arbeid i styret. 
 
Årets tur var lagt til Edinburgh. Den faglige delen var besøk på skoler og barnehager, samt 
en råd for Lærerprofesjon, GTC (General Teaching Council). Det var interessant å se 
hvordan skoler og barnehager er organisert, samt å samtale med personalet.  
Skoler og barnehager. 
Vi besøkte en barneskole, en ungdomsskoleog to barnehager. 
Styremøter 
Vi hadde ett styremøte hvor vi gjennomgikk erfaringer fra besøkene og forberedte nye 
besøk. 
 
Deltakere på turen: 
Karianne Vik, Merethe Mikalsen, Dag Ulvin, Tutti Sillèn, Rune Ek, Berit Faller, Julie Støksen 
Hagesæter, Maria Skogly, Anne Borgersen, Elisabeth Heggehagen, Jørgen Øverbye, Ketil 
Sørlien, Erna og Gunnar Bye. 
 
Stevnets framtid 
Vi har for første gang på flere år opplevd en tydelig økning i oppslutningen, på drøye 15%.  
Vi har i tillegg færre kurs, og kursene er i større grad fullbooket enn tidligere. Vi har i år heller 
ingen kurs med under 15 deltakere (mot 13 i fjor).  
Fortsatt er overvekten av deltakerne rekruttert fra barnehage. Styret bør vurdere om det skal 
jobbes videre med å øke lærerdeltakelsen. 
Flytting av utstillingen fra kjelleren til to telt på plassen foran P52 har ikke gitt det ønskede 
resultat. Antall utstillere har også i år sunket, mye fordi de store skoleforlagene i år ikke 
ønsket å være i teltet, og heller ikke ville være i lokalet vi tilbød i Falbes gate. Vi har i år 
derfor bare ett lite telt. 
 
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 
Østlandsk Lærerstevnes mangeårige tradisjon som en ikkekommersiell organisasjon. 
 
Oslo, 29.10.15 
 
Jørgen Øverbye 
Leder 


