REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 28. mai 2016 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

Dag Røise
Jørn Samuelsen
Marion Bojanowski
Kjell Omland
Marit Øyslebø
Brit Lise Furset

styreleder
nestleder

Kjersti Birkeland

repr. for servicepersonalet

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Forfall:

Olav Nilsen
Karen Grundesen
Mathias Braathen
Stig Tore Aaberg

Sak 10/15:

(ansattes styremedlem)
1. vararepresentant

representant fra Aust-Agder fylkeskommune
leder i elevrådet
repr. for pedagogisk personal

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

Sak 11/15:

Godkjenning av referat fra 10.03.2016
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 10.03.2016.

Sak 12/15:

Orientering fra faglærere i naturfag om fag og lokal læreplan
Arild Larsen orienterte om fag og lokal læreplan i naturfag.

Sak 13/15:

Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Kjersti:
 Vaktmestere jobber med renovering og nye lyddempende dører.
 Øyvind går ned i 50%
 Noe permisjon. Barbro skal over til DRUS fra høsten
 Nye miljøarbeidere
 Elevene er skjerpet mot eksamen og er opptatt av å forberede seg til dette
 Godt arbeidsmiljø. Gode tilbakemeldinger fra bedriftshelsetjenesten som vi
opplever stemmer.
Audun:
 Med få unntak oppførte russen seg eksemplarisk i år. Vi har et godt samarbeid
med Dahlske.
 Ser bra ut med eksamener og avslutning av skoleåret.
 Fulle hus til høsten på studiespesialisering, men kunne vært noen til på
påbygg.
 9. mai inviterte vi Aust-Agderbenken på stortinget og sentrale fylkespolitikere.
Flere gode tilbakemeldinger og konstruktive samtaler.
 Momskompensasjon arbeides med i forhandlinger om revidert budsjett for å
finne en løsning på tapt kompensasjon.
 Skolen inviterer til storfamilietur til Danmark i september
 Tilsyn fra Udir er gjennomført. Vi får rapporten snart.

Sak 14/15:

Regnskapsrapport pr 1. kvartal 2016
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 1. kvartal 2016 til orientering og ber om at det fortsatt
arbeides aktivt med god økonomisk styring.

Sak 15/15:

Tilstandsrapport
Vedtak:
Styret tar tilstandsrapporten til etterretning og ber skolen om å gjennomføre rapportens
forslag til videre utvikling.

Sak 16/15:

Handlingsplan for skoleåret 2016-2017
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2016-2017 med de
justeringer foretatt i styremøtet.

Sak 17/15:

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

Sak 18/15:

Skolepenger for 2017-2018
Vedtak:
Styret vedtar en skolepengesats på kr 2050 for skoleåret 2017-2018.
Styret vedtar fremlagt forslag for internatpenger.

Sak 19/15:

Prosjektering av ballhall (Sak 6/16, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Vedtak:
Styret tar prosjektgruppas redegjørelse til orientering.

Sak 20/15:

Møteplan for kommende år
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til møteplan for kommende styremøter med
endring av møtet i mai 2017 til lørdag 20.

Sak 21/15:

Evaluering av styrets arbeid
Styret opplever at orienteringer fra ansatte og orienteringene fra faglærere på hvert
styremøte gir et godt bilde av undervisningen. Sammen med tilstandsrapporten gir dette
et godt grunnlag for å sikre at undervisningen er i tråd med forskriftene.

Neste møte blir 14. sept. 2016, kl. 16.00.
Møtet hevet kl. 15:03

Dag Røise
leder

Jørn Samuelsen

Marion Bojanowski

Kjell Omland

Brit Lise Furset

Marit Øyslebø

