
 

 

 

Årsmelding 2014 
 
Styrets sammensetning: 
Østlandsk Lærerstevne har i 2014 hatt følgende valgte medlemmer: 
Leder:   Jørgen Øverbye 
Nestleder:  Maria Skogly 
 
Styremedlemmer: 
Anne Borgersen 
Berit Faller 
Elisabeth Heggehagen 
Birgit Åkermoen Prydz 
Julie Størksen Hagesæter 
Tutti Sillèn 
Dag Ulvin 
Trine Løvsjø 
Ketil Sørlien 
 
Rune Ek, forretningsfører 
 
Styremøter 
Styret har avholdt 15 styremøter siden siste årsmøte, derav ett i 2013. På det møtet 
evaluerte vi stevnet i 2013. 
Styrets arbeid har i hovedsak dreid seg om strukturering av styrets arbeid, faglig oppdatering 
og forberedelse av stevnet i 2014. Vi har utarbeidet en håndbok for styremedlmemene, og 
standarisert og samlet alle dokumenter og mailer i denne. Vi har også jobbet med å nå ut til 
flere skoler gjennom ulike kanaler.  
Styret har vært på studietur til Sør-Afrika. Denne turen inneholdt studiebesøk til skoler, 
barnehager, frivillighetssenter og SOS-barneby.  
 
IKT 
Vi har kun elektronisk påmelding. E-postsystemet fungerer fortsatt ikke tilfredsstillende, det 
gjør heller ikke påmelding og nettside. Vi vil neste år forhandle med leverandør om nye 
løsninger for påmelding, epost og nettside.  
 
Vi har iår også testet ut en ny applikasjon for smart-telefon, myoutime, som ga alle med 
registrert epostadresse tilgang til program, kart og annen info om stevnet via telefonen. Dette 
vil vi jobbe med å videreutvikle neste år. 
 
Det har blitt opprettet en offisiell side på Facebook, der nyheter har blitt lagt ut fortløpende. 
Siden hadde per 24.10 443 følgere (“likes”). Styret har også en egen lukket gruppe der saker 
har vært diskutert og dokumenter lagt ut. 
 
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. 
Regnskapet revideres av PricewaterhouseCoopers AS revisjonsselskap. 
 
Representasjon 
Styret var representert ved styreleder på NKUL14 i Trondheim 7.-9.mai. 
 
Stevnet 2013 
Antall kurspåmeldinger: 9262 (1880 Lørdag) 
Antall utstillere: 66 
Antall tilbudte kurs: 224 
Antall kurs planlagt avholdt: I40 
Antall avlyste kurs: 83 
 
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 
 
 
Kurspåmeldinger er basert på tall i neted og kan inneholde feil ved for eksempel 
dobbeltpåmeldinger. 
 
Østlandsk Lærerstevne gjennomføres i år for 79. gang og avikles på Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA). 
I tillegg leier vi inn lokaler i Templet, Storsalen (Nor-misjon), Håndverkeren og  
Oslo katedralskole.  
To kurs avholdes også ved Sognsvann og to kurs i områdene rundt HiOA. 
Sidetallet i katalogen er på 160 sider og er trykket i 6500 eksemplarer. 
 
Økonomi 
Østlandsk Lærerstevne har god økonomi. Billettprisen er 200 kr. Stevnet har ikke søkt eller 
fått noen form for økonomisk støtte. 
 
Honorar til foreleser er endret til 700 kr pr. time/ 6000 kr totalt for kurs med flere enn 150 
påmeldte. 
 
Styremedlemmer mottar ikke honorar, men kan få inntil 6000 kr utbetalt i løpet av året som 
kompensasjon for tapt studietur. Ulønnet permisjon i forbindelse med styrearbeid 
kompenseres med inntil 2 dager.   
 
Forretningsfører har fått lønnsøkning på 15%, da denne har stått stille siden 1997. (Basert på 
gjennomsnittslønn siste tre år. Jfr styrevedtak 28.4.14.) 
 
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. Studietur til Sør-Afrika 



 

 

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 Sør-Adrika. Den faglige delen var besøk på skoler og barnehager, samt 
en SOS-barneby og et frivillighetssenter. Det var interessant å se hvordan skoler og 
barnehager er organisert, samt å samtale med personalet.  
Skoler og barnehager. 
Vi besøkte en barne-og ungdomsskole, en videregående skole og to barnehager. 
Styremøter 
Vi hadde tre styremøter hvor vi gjennomgikk erfaringer fra besøkene og forberedte nye 
besøk. 
 
Ved besøket i Sør-Afrika hadde vi spesielt fokus på hvor langt utvikling hadde kommet på  
med tanke på samhandling mellom ulik grupper i et flerkulturelt samfunn som dette. Vi 
opplevde at ingen av skolene og barnehagene vi besøkte hadde barn med ulik hudfarge, de 
var alle svarte. Menneskene vi møtte vektla fortatt hudfarge når de omtalt hverandre, og vi 
opplevde ikke samhandling mellom ulike grupper på skolene og i barnehagene vi besøkte. 
Det var rett og slett ikke ulike grupper til stede. 
På den annens side er det kort tid siden raseskillepolitikken tok slutt, en sterkere styring av 
skolene fra nasjonalt hold og en nasjonal læreplan har antakelig levd i for kort tid til at den 
gjøre store endringer. De store sosiale og økonomiske forskjellene er også en utfordring som 
påvirker implementeringen av den nye politikken. 
For styremedlemmene  i ØL, som gjennom innholdet i stevnet kan bidra til løfte fram ulike 
syn på utdanning og utdanningspolitikk, der det svært interessant å se hvordan de store 
sosioøkonomiske forskjellene i Sør-Afrika bidrar til å sementere de store forskjellene mellom 
folkegrupper. Det vil også være interessant å følge utviklingen videre for å se om den 
tydelige nasjonale styringen vil føre til en endring. 
 
Deltakere på turen: 
Dag Ulvin, Tutti Sillèn, Birgit A.Prydz, Rune Ek, Berit Faller, Trine Løvsjø, Julie Støksen 
Hagesæter, Maria Skogly, Anne Borgersen og Elisabeth Heggehagen. 
Jørgen Øverbye, Ketil Sørlien, Erna og Gunnar Bye var forhindret fra å være med. 
 
Stevnets framtid 
De siste årene har stevnet hatt ganske likt antall kurs og antall deltakere.  
Vi har i år fått tilbake noen populære kursholdere, som kan ha vært medvirkende til nesten 
1000 flere kurspåmeldinger på lørdag. Fortsatt er overvekten av deltakerne rekruttert fra 
barnehage. Styret bør vurdere om det skal jobbes videre med å øke lærerdeltakelsen. 
Utstillingen har i år blitt flyttet opp fra kjelleren til to telt på plassen foran P52. Det gjenstår å 
evaluere denne endringen.  
 
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, 28.10.14 
 
Jørgen Øverbye 
Leder 


