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Aktiviteten i perioden siden forrige landsstyremøte kan summeres opp i følgende hendelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regionale seminarer
Skolekomitéseminarer
Lærere og samarbeid
Gjester fra Brasil
Presse og oppkjøring av Internasjonal uke
Påmeldingsstatistikk
OD-styret

1. Regionale seminarer
For å gjøre distriktskomiteene (DK) bedre rustet til å holde foredrag under Internasjonal uke (IU),
avholder Operasjon Dagsverk regionale seminarer der DKene i hver region møtes og holder foredrag
for hverandre. Hovedkomiteen (HK) har valgt å fortsette fokuset på foredrag under de regionale
seminarene, da man ser det som nødvendig at DK får en arena å gjøre dette på. Ettersom at foredrag
under Internasjonal uke også er en av hovedoppgavene til DK i løpet av året, mener vi det er lurt å
sette fokus på nettopp dette.
Det har til sammen blitt avholdt seks regionale seminarer:







Region nord (Troms og Finnmark)
Nordland (Nordre Nordland, Salten og Helgeland)
Region midt (Nord- og Sør*-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane)
Region sør/vest (Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest*-Agder)
Region innlandet (Telemark*, Buskerud, Hedmark og Oppland)
Region øst (Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold*)

*) stjernemerkede fylker mangler DK, eller var ikke tilstede under regionalt seminar.
2. Skolekomitéseminarer
Helgene i uke 38-40 ble det arrangert Skolekomitéseminarer (SK-sem) i nesten hele landet. Det er DK
som arrangerer SK-sem, og seminarene i år har hatt et særlig fokus på de praktiske oppgavene SK
skal gjennomføre som en del av satsningen vår for å styrke skolekomiteene.
Det ble avholdt skolekomitéseminarer i alle fylker, med unntatt av Sogn og Fjordane, Vestfold og VestAgder. En del av deltakerne fra Sogn og Fjordane ble sendt til Hordaland, Vest-Agder ble sendt til
Aust-Agder, og Vestfold ble sendt til Østfold.
3. Lærere og samarbeid
Som en del av den nye lærersatsningen prøver vi å avskaffe OD-kurs for lærere, og heller finne nye
arenaer å nå lærere på der de allerede er samlet. I år har vi kommet relativt langt, med både en
artikkel i bladet “I Skolen”, og et flott oppslag med Kunnskapsminister Halvorsen, og Mimmi
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Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet. Vi har også holdt appell på LOs utdanningskonferanse om
iternasjonalisert undervisning, i tillegg til å få være med å skrive på Framtida.no. Gjennom Global
Dignity har vi også fått en rekke kontakter som gjør det lettere å nå ut til lærere, blant annet ved at
Global Dignity oppfordrer lærere til å ta mer aktiv del i arrangeringen av Operasjon Dagsverk på sin
skole.
4. Gjester fra Brasil
11. oktober ankom de seks gjestene fra Brasil som skal ut og holde foredrag på norske skoler i
henholdsvis Oslo, Akershus, Østfold, Finnmark, Salten og Helgeland. Vi har i år redusert antallet
gjester til seks, for å kunne se på rammeverket rundt gjesteordningen slik at det er forsvarlig å ta imot
gjester fra prosjektlandene. Gjestene blir i Norge til 29. oktober, slik at de også får med seg ODdagen.
5. Presse og oppkjøring av Internasjonal uke
Vi har jobbet mye med pressearbeid for å gjøre årets aksjon synlig for mannen i gata. Blant annet har
det blitt delt ut et par tusen flyers om jobbanken i rushtiden på Oslo S, vi har fått skjermen utenfor Oslo
City under hele OD-dagen og dagen før, Clear Channel reklamerer for Jobbanken over hele landet
m.m.. Videre har vi også, med god teknisk hjelp fra sentralstyret, fått i havn to podcaster med
kjendiser og politkere som uttaler seg om OD. Disse satser vi på å få sendt på radio, i tillegg til å
sende over hele Facebook, som har blitt en viktig informasjonskanal for å nå særlig elevene.
I distriktene har det også blitt arrangert OD-konserter og kick-off arrangementer lokalt.
6. Påmeldingsstatistikk
OD 2010 ser pr 11.10.2010 klokken 11:30 ut til å bli et bra år. Påmeldingen har gått noe sakte, og
dette er en trend vi ser hvert år:

Operasjon Dagsverks beretning
LS02 2010-2011

3

Antall påmeldte skoler har de siste årene hatt en jevnlig nedgang, mens hvis man ser på statistikken
over antallet deltakere, så har det gått oppover.

I årene fremover tar man sikte på å slå antall deltakere fra 2004. I år har vi blant annet prøvd å
engasjere DK til å verve gjennom Aksjon 7200, en kampanje som går ut på at hvert DK trenger én
skole mer enn året før med 400 elever for å slå 2004. Til tross for at Internasjonal uke har begynt, er
det enda en del skoler som ikke har meldt seg på. Dette ser vi på som uheldig da de risikerer å ikke få
tilsendt materiellet tidsnok.
7. OD-styret
OD-styret har siden sist kommet godt i gang med faste møter annenhver mandag. Siden forrige LS
har det vært avholdt fire styremøter, i tillegg til en rekke arbeidsgruppemøter på siden. I perioden
fremover vil Styret i hovedsak jobbe med Alltinget, rutiner rundt HK-valget og utvelgelse av prosjekter
til OD 2011-kampanjen. For første gang på mange år ser det ut til at Styret blir nødt til å ha valg om
hvilke prosjekter som skal konkurrere på Elevtinget da vi har fått inn flere søknader om å få OD enn
tidligere år.
Internasjonalt vil Styret også være representert på et møte i København som finner sted i november,
der man skal planlegge den internasjonale sommerleiren, som skal avholdes i Norge til neste år, i
tillegg til et nyoppstartet samarbeid med Roskilde. Mer informasjon om dette samarbeidet vil være
tilgjengelig etter møtet.

For Operasjon Dagsverk

Simon Oliver Ommundsen
Leder for Operasjon Dagsverk
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