REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 1. juni 2013 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

Dag Røise
Inger Johnsen Hauge
Siv Turid Eppeland
Anders T. Wiig
Olav Nilsen
Brit Lise Furset

styreleder
nestleder

Ingunn Hauan Aagenæs
Vidar Øvland

repr. for pedagogisk personale
repr. for servicepersonalet (med stemmerett)

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Astrid Hauge Valle
Karen Grundesen

leder i elevrådet
representant fra Aust-Agder fylkeskommune

Forfall:

1. vararepresentant

Brit Lise åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 12/13

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

Sak 13/13

Godkjenning av referat fra 13.03.2013
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 13.03.2013.

Sak 14/13

Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Ansattes representant (Vidar).
 Arbeider med sommerturnus og ferieavvikling
 Ansetter elever som skal servere kvelds neste skoleår
 Ny turnus fra høsten som sparer ca ett årsverk
 Blir mer og mer fornøyd med nytt kjøkken
Ansattes representant (Ingunn):
 Reaksjoner på at søknad om ungdomsskole kom brått på, men det er blitt
håndtert greit av rektor i etterkant.
 Litt utfordrende å gi god undervisning når mange elever er opptatt med
eksamen.
 Besøk fra Haugeintituttet. De har utviklet opplegg knyttet til læreplanmål som
gir mulighet for å implementere Hans Nielsen Hauge som en del av kristne
verdier i alle fag.
 Veldig gode tilbakemeldinger fra skoleturene. Alt har godt bra og med godt
faglig utbytte
 Arbeidet med likere lønnsgodtgjørelse for skoletur, og gjør noen justeringer for
få likere praksis mellom de ulike avdelingene.
 I 2014 skal skoleturene koste det samme. Det innebærer å booke turene
tidligere og kanskje redusere en dag på VG1. (På Romaturen, VG2, inngår et
prosjekt tilsvarende 1 uketime i kristentro, som lønnes med ½ uketime. Det gir
litt besparelse.)
Rektor (informerte først litt fra elevrådet)
 Elevrådet har jobbet med flere saker som har blitt løst forløpende gjennom
året.
 Har i det siste jobbet med en fadderordning for neste skoleår for å styrke
arbeidet med å inkludere de nye elevene.









Flere elever som den siste tiden har valgt å ta imot Jesus. Det setter vi
uendelig stor pris på.
Nytt låsesystem er i ferd med å bli installert.
Russetiden har foregått rimelig greit, men litt problemer knyttet til russ fra
Dahlske som har kommet opp på natta. Ellers god dialog med russen her og
russen og rektor på Dahlske.
Vi har hatt besøk av administrasjonen i Plussbank samt eiendoms- og
økonomiansvarlige i misjonen. De gav utrykk for at de er imponert over
arbeidet som drives og ser på Drottningborg som et trykt objekt.
Vi har ansatt ny lærer og har en god plan for neste år på pedagogisk avdeling i
forhold til permisjonssituasjonen. Enda litt usikkerhet rundt miljøarbeidere, men
det jobbes aktivt med å få dette på plass.
Vi har god søknad til neste år og regner med å ta inn i overkant av 205 elever.
Det har vært gjennomført en politiøvelse i mai og vi tar høyde for å få til et par
øvelser i semesteret fremover. Gode tilbakemeldinger på politiøvelsen og
politiet er veldig glade for muligheten.
Det ble informert om noen disiplinærsaker.

Sak 15/13

Møteplan for kommende år
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til møteplan for kommende styremøter med
følgende endringer:
Møtet 30.5.2014 flyttes frem til 24.5.2014.

Sak 16/13

Regnskapsrapport pr 1. kvartal 2013
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 1. kvartal 2013 til orientering og ber om at det fortsatt
arbeides aktivt med god økonomisk styring.

Sak 17/13

Ungdomsskolesøknad – veien videre
Det ble informert om hva som er gjort og om veien videre. Budsjett og konkrete planer i
forhold til eventuell oppstart blir fremlagt på møtet i september.

Sak 18/13

Handlingsplan for skoleåret 2013-2014
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2013-2014.

Sak 19/13

KSS-Rapport
Vedtak:
Styret tar KSS-rapporten til etterretning. Styret ber rektor om å fortsette
implementeringen av Web-KSS og ber om en komplett rapport til møtet i desember.
Deretter delrapporteres det på hvert styremøte fra og med neste år.

Sak 20/13

Finansieringsmuligheter for nytt internatbygg. Ole Fritjof Godfredsen er invitert til
å orientere om dette
Vedtak:
Styret ber administrasjonen utrede de to fremlagte modellene for fremtidig internatbygg
videre og gi en framdriftsrapport på møtet i september.

Sak 21/13

Skolepenger og internatpenger for 2014-2015
Vedtak:
Styret vedtar de fremlagte priser for skole og internat.

Neste møte blir 11. september 2013, kl. 16.00.
Møtet hevet kl. 15:05

Dag Røise
styreleder

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Siv Turid Eppeland

Anders T. Wiig

Olav Nilsen

Vidar Øvland

