REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 11. september 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

Stig Tore Aaberg
Vidar Øvland
Inger Jorunn Michelsen

repr. for ped. personale (med stemmerett)
repr. for servicepersonalet
leder i elevrådet

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Karen Grundesen

representant fra Aust-Agder fylkeskommune

Forfall:

1. vararepresentant

Siv åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 22/13:

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

Sak 23/13:

Godkjenning av referat fra styremøtet 01.06.2013
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 01.06.2013

Sak 24/13:

Konstituering
Vedtak:
Dag Røise velges som styreleder
Inger Johnsen Hauge velges som styrets nestleder

Sak 25/13:

Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Elevrådsrepresentant
Elevrådet har startet opp og elevrådsrepresentantene gode til å delta med innspill på vegne av klassene
Tatt opp saker angående kjøkken og treningsrom
Representant for service:
God sommer, mye gjester, nye rutiner og nytt kjøkken og nytt ventilasjonsanlegg har fungert bra.
Nye rutiner med elever som serverer kvelds, som fungerer bra.
Representant for pedagogisk personale:
God oppstart, gode rutiner og samme fag gjør at det er kjent.
Av større saker er det ungdomsskolesaken det har blitt snakket en del omkring.
God retning innen pedagogisk utvikling – kristne verdier i alle fag, fokusplakat. Nyttig å bli utfordret pedagogisk.
Rektor:
God oppstart og god dialog med russ/1. klasse.
203 elever, men kunne vært flere på påbygg.
Godt i gang med overgangen til web-KSS og styret får fullstendig rapport til desembermøtet.
Under valgkampen «underviste» KrfU og Kjell Ingolf Robstad en klasse ute for å synliggjøre at statstilskuddet
ikke dekker bygninger for elever som velger privatskoler.
Brukt tid i oppstarten på gjennomgang av beredskapsplaner, handlingsplaner for psykososialt miljø og seksuelle
krenkelser, taushets- og opplysningsplikt i tillegg til brannvern, praktiske forhold og pedagogisk utvikling.
Orientering om fremdrift i internatsaken (sak 21/13) Administrasjonsleder og rektor
Ser ikke for oss å selge det ut – ønsker å eie selv. Lettere å håndtere mtp fleksibilitet, slitasje, etc.
Ikke konkludert på leilighet/internat – vil hente inn tall for bygg i betong.
Administrasjonen ser flere ulemper med leilighet kontra internat.
Henter inn synspunkter fra internat/miljøteam/service/ped. pers. til styremøtet i desember.

Sak 26/13:

Regnskapsrapport 1. halvår
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten for 1. halvår til etterretning.

Sak 27/13:

Revidert budsjett 2013
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til revidert budsjett 2013
og ber om at det legges til grunn for arbeidet.

Sak 28/13:

Rutinebeskrivelser




Rutiner for rapportering om lokale læreplaner og timeplaner
Rutiner for rådgiving
Rutiner for behandling av politiattester

Vedtak:

Styret godkjenner de fremlagte forslagene til rutiner.
Sak 29/13:

Rapport angående tilpasset opplæring og spesialundervisning
Vedtak:
Styret er glad for det betydelige arbeidet som gjøres i forbindelse med
tilpasset opplæring og spesialundervisning og tar rapporten til etterretning.

Sak 30/13:

Rapport om lokale læreplaner og timeplaner
Vedtak:
Styret tar rapporten til etterretning.

Sak 31/13:

Kompetanseplan, 2013-2014

Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til kompetanseplan for 2013-2014.
Sak 32/13:

Skoleruta 2014-2015

Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til skolerute for 2014-2015.
Sak 33/13:

Region/Drottningborg

(sammen med regionstyret)

Styret samtalte med regionstyret om følgende punkter:
 Handlingsplan region/skole
 Drottningborgs rolle i misjonens barne- og ungdomsarbeid,
miljøarbeidere/ungdomsarbeideres instrukser og finansiering
 Ungdomsskole, finansiering av oppstart
Administrasjonen på skolen og i regionen jobber videre men handlingsplanen og ser på
muligheter for å styrke regionens rolle i det åndelige arbeidet på skolen, samt skolens rolle i å
styrke foreningsarbeidet i regionen. Begge styrene ønsker et felles møte i året. Det planlegges
å legge det til junimøtet.

Sak 34/13:

Ungdomsskole, veien videre
Styret ber administrasjonen jobbe videre med planer for praktiske forhold rundt oppstart og
orientere om fremdrift på møtet i desember.

Neste møte blir 30. desember 2013, kl. 10.00.
Møtet hevet kl. 20:15

Dag Røise
styreleder

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Siv Turid Eppeland

Anders T. Wiig

Olav Nilsen

Stig Tore Aaberg

