REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 30. mai 2015 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

Inger Johnsen Hauge
Jørn Samuelsen
Kjell Omland
Olav Nilsen
Stig Tore Aaberg
Brit Lise Furset

nestleder

Hans Vidar Levinsen
Marit Øyslebø
Bjørnar Djupevik Hagen

repr. for pedagogisk personal
repr. for servicepersonalet
leder i elevrådet

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Dag Røise
Karen Grundesen
Ingunn Aagenæs

styreleder
representant fra Aust-Agder fylkeskommune
rektor, Drottningborg ungdomsskole

Forfall:

Sak 11/15:

1. vararepresentant

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 12/15:

Godkjenning av referat fra 11.03.2015
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 11.03.2015.

Sak 13/15:

Orientering fra faglærere i matematikk 1T om fag og lokal læreplan
Odd Rannestad orienterte om fag og lokal læreplan i matematikk 1T.

Sak 14/15:

Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Bjørnar:
 Litt færre elevrådsmøter i vår. Har behandlet parkering, forestilling til høsten og
bordplassering i matsal.
Marit:
 Prøver å støtte elever som sliter med blant annet fag.
 Ønsker å holde noe mer fokus på rotiden mellom middag og kvelds.
Hans Vidar:
 Et par topp ti plasseringer for ungdomsbedrifter i NM.
 Elevene våre tok alle topp tre plassene i UiAs Eilert Sundt-pris. Vi deltok for
første gang i år og elevene har forsket på «Søstre», «Sosialisering på
Montessoriskolen» og «Kriminalitet i Arendal». Høytidelig premieutdeling på
UiA.
 Gode skoleturer. Romaturen var veldig lærerrik. Bør bevares.
Audun:
 Med få unntak oppførte russen seg eksemplarisk. Men det var en hendelse
med russ fra Sam Eyde/Arendal som vi har hatt en dialog med skolene og
politiet om.
 Det har vært delte meninger om hvordan bordplassering i matsalen fungerer.
Det jobbes med elevrådet for en forbedret situasjon til neste år.
 Skolen ønsker en avtale med Europark for å følge opp feilparkeringer.
Feilparkeringer har vært til hinder for varelevering, brøyting og trafikk til
boligene.
 Ser bra ut med eksamener og avslutning av skoleåret.
 Fulle hus til høsten.
 Besøk av Thomas Nordahl var nyttig. Flere gode tilbakemeldinger og ideer til
endring.
 Informerte om utviklingen ved Drottningborg ungdomsskole og at misjonssalen
er interessert i Luftslottet.

Sak 15/15:

Regnskapsrapport pr 1. kvartal 2015
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 1. kvartal 2015 til orientering og ber om at det fortsatt
arbeides aktivt med god økonomisk styring.

Sak 16/15:

Rapport, samlet risikovurdering
Vedtak:
Styret tar risikovurderingsrapporten til etterretning.

Sak 17/15:

Handlingsplan for skoleåret 2015-2016
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2015-2016.

Sak 18/15:

Rutiner for håndtering av personalopplysninger
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til rutiner for behandling av
personalopplysninger.

Sak 19/15:

KSS-Rapport
Vedtak:
Styret tar KSS-rapporten til etterretning.

Sak 20/15:

Tilstandsrapport
Vedtak:
Styret tar tilstandsrapporten til etterretning

Sak 21/15:

Skolepenger for 2016-2017
Vedtak:
Styret vedtar en skolepengesats på kr 1975 for skoleåret 2016-2017.

Sak 22/15:

Prosjektering av ballhall (Sak 5/15, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Vedtak:
Styret ber prosjektgruppa utarbeide en helhetlig plan for bruk av arealet i forbindelse
med prosjektering av ballhall. Plassering av ballhall vurderes fortrinnsvis til området
mellom undervisningsbygg og parkeringsplass. Styret ber prosjektgruppa om en
fremdriftsplan til styremøtet i september og en plan over interne brukerprosesser til
møtet i november.

Sak 23/15:

Møteplan for kommende år
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til møteplan for kommende styremøter med
endring av siste møte i 2015 til 5.12.2015.

Neste møte blir 9. sept. 2015, kl. 16.00.
Møtet hevet kl. 14:35

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Brit Lise Furset

Jørn Samuelsen

Kjell Omland

Olav Nilsen

Stig Tore Aaberg

