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Aktiviteten i perioden siden forrige landsmøte kan summeres opp i følgende hendelser:
1. Etterarbeid med studietur
2. Ferdigstilling av årets kampanje med materiell
3. Høstseminar

1. Etterarbeid med studietur
9. juli kom jeg, Simon Oliver Ommundsen (OD-leder), Ingrid Hellem (HK) og Lone Lægreid (HK)
tilbake fra studieturen i Brasil. På turen fikk vi blant annet møtt en del av de som skal komme til Norge
under Internasjonal uke, i tillegg til at vi fikk lært mye om kulturen i Brasil, og hvordan vi kan forberede
DKerne og gjestene på oppholdet i Norge.
Lone Lægreid har ansvaret for gjestenes opphold i Norge, og Ingrid Hellem har ansvaret for Presse og
internasjonal gruppe. Hovedkomiteen så det derfor som hensiktsmessig å sende disse to på studietur,
ettersom at de ville ha størst nytte av oppholdet i forhold til arbeid med sine verv og ansvarsområder.
2. Ferdgstilling av årets kampanje med materiell. OD2010: Én by – to verdener!
Årets designbyrå har ferdigstilt informasjonsmateriellet og kampanjen, og alt er nå klart til utsendelse.
Årets materiell består av:
Kampanjefilm
Kampanjefilm i regi av Snøball Film AS, filmet med den lokale partneren Diaconia i Recife i mai 2010.
På DVDen finner man også undervisningsopplegg knyttet opp til filmen, samt to podcaster og en
oppfølgingsfilm fra OD2008 (Strømmestiftelsen, Bangladesh).
Internettsider og internvev
Internettsidene blir stadig oppdatert med nye lenker og bedre informasjon. Snart endrer layouten seg
etter kampanjen, slik at det skal bli en rød tråd i det hele. Internvevet vil være de interne nettsidene
der skolene skal bestille foredrag og melde seg på seminarer. Spesielt internvevet vil være et viktig
knutepunkt i ODs utvikling årene fremover, og det legges derfor ekstra mye vekt på dette i år.
Ansvarlig for internettsidene og internvevet er Aslak Wigdahl Bergersen (HK).
Bildeserien
Bildeserien i år er skrevet og laget av Magne Vatneødegård Strømmen (HK), og tar i år opp global
urbaniseringsproblematikk, og hvordan den rammer ungdommers liv og mulighet til å påvirke sitt eget
samfunn i dag.
Undervisningshefter
Det har blitt produsert undervisningshefter for studiespesialiserende, yrkesfaglig studieretning og
ungdomsskoler. De inneholder tekster fra blant annet HKH Kronprinsen, Kristin Halvorsen og Are
Kalvø, samt skribenter fra Kirkens Nødhjelp. I heftene finner man også undervisningsopplegg knyttet
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opp mot tekstene og årets tematikk. Redaktører for heftene har vært Ingrid Hellem (HK) og Torgrim
Lauritzen (HK). Ansvarlig for undervisningsoppleggene har vært Astrid Ståledotter Landstad (HK).
Lærerhefte
I likhet med tidligere i år har vi produsert et informasjonshefte for lærere med informasjon om hvorfor
de er en viktig del i OD-puslespillet, og hva de kan gjøre for å bidra. Ansvarlig for lærerheftet har vært
Ida Lyngstad Wernø (HK)
Årets prosjekt-hefte
En liten brosjyre som i korte trekk forklarer hva årets prosjekt går ut på og hvor prosjektene skal finne
sted. Heftet passer bra til å ta med seg på jakt etter arbeid, eller for å kunne få et kortfattet overblikk
over hva årets prosjekt skal være. Ansvarlig for årets prosjekt-hefte er Ida Lyngstad Wernø (HK)
Plakat
Vi er svært fornøyd med plakaten og årets slagord. Urbanisering er et tema som er vanskelig å
formidle gjennom bilder, og vi har derfor valgt å gå rett på sak i plakaten for å vinkle hva som er
prosjektet. Brasil og storbyer.
Skoleringshefter
Vi har produsert ressurshefte for skolekomiteen, som er et av heftene som skal være flerårige. Det vil i
tillegg bli produsert et ekstraressurshefte som kun legges ut på nettstedet od.no/ekstraressurser.
Ansvarlig for heftene er Lone Lægreid (HK).
OD-heftet
Er også et ledd i flerårsmateriellet med OD-uttrykket laget av Bleed AS. OD-heftet er en liten
informasjonsbrosjyre som i korte trekk forteller hva OD er, og hva ODs grunnprinsipper er. Ansvarlig
for OD-heftet var Kari Ranheim Lome (HK).
Annet
I tillegg til det trykte informasjonsmateriellet, har vi også produsert klistremerker, arbeidsblanketter og
takkebrev. Vi jobber også med å videreutvikle jobbanken til OD (www.jobbank.no) der arbeidsgivere
kan legge ut jobber som OD-elever kan finne.
3. Høstseminaret
9.-14. august arrangerte Hovedkomiteen høstseminar, det nasjonale skoleringsseminaret for
distriktskomiteene. Seminaret fant som vanlig sted på Vestoppland folkehøgskole. På høstseminaret
lærte DKerne om urbanisering, årets prosjekter, mer dyptgående skolering i OD-høsten og
internasjonal uke, i tillegg til at vi fikk hatt en grundig diskusjon med Thomas Horne, ansatt i Global
Dignity.
Det ble arrangert omfattende case-oppgaver, og det var svært gledelig at hele 10 stykker fra
sentralstyret tok turen innom Høstseminaret og overnattet. I tillegg var også medlemmer fra
valgkomiteen til stede gjennom hele seminaret. Dette ble svært godt tatt i mot av DKerne, og vi fikk
masse gode tilbakemeldinger på dette, og både sentralstyret og valgkomiteen er ønsket til stede under
Alltinget i november.
Vi hadde rekordhøy påmelding til Høstseminaret, og nesten 80 % av alle distriktskomiteerne var på
seminaret. Dette ser vi på som svært positivt. Inkludert HK, SST, valgkom og eksterne
foredragsholdere har i overkant av 120 personer besøkt Vestoppland i forbindelse med OD.
Videre fremover er det fullt kjør med planlegging av de regionale seminarene og
skolekomitéseminarene. HK oppfordrer fylkesstyrene til å ta kontakt med DK angående oppmøte og
deltakelse fra EO under skolekomitéseminarene.
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