REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 12. mars 2014 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

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

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
Brit Lise Furset

representant fra Aust-Agder fylkeskommune
1. vararepresentant

Forfall:

Stig Tore åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 1/14:

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

Sak 2/14:

Godkjenning av referat fra styremøtet 30.11.2013
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 30.11.2013.

Sak 3/14:

Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Inger Jorunn:
 Mange elever tar opp saker og elevrådet opplever å få gjennomslag for mye og de får svar. Elevene er
fornøyd med arbeidet.
 Elevene er stort sett fornøyd med hverdagen.
 Elevene setter pris på læringsundersøkelsen og har sett at noen lærere har forandret praksis.
 Noen av russens arrangement knyttet til misjonsprosjekt er det god oppfølging på og andre litt mindre.
Stig Tore:
 Hektisk periode men god stemning.
 Ungdomsbredriftene har fått flere fine oppslag i ulike aviser.
 Volleyballlaget gjør det bra.
 Har arbeidet med lokale læreplaner, en prosess som tar tid. Skal det bli reelt utviklingsarbeid så er det
en del jobb. Plan om å få på plass mer denne måneden. Noen er motivert mens andre syns det er litt
ork, men stort sett ser man at det kan være med å utvikle oss.
Vidar




Normal drift.
Tenker litt sommer og ferievikarer.
Noen langtidssykemeldte er på vei tilbake og noen går over i andre ordninger med NAV.

Audun





Litt høyere totalsøkertall enn i fjor, men litt lavere på PB. VG1: 168, VG2: 75, VG3: 76 og PB: 30
Godt oppmøte og veldig god stemning på besøkshelgen. Elevene tok veldig godt imot søkerne.
Informerte om noen disiplinærsaker.
Gjennomførte ny politiøvelse i januar.

Sak 4/14:

Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2013

.

Vedtak:
Styret godkjenner årsberetning for 2013.
Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2013 med et samlet årsresultat på kr -291 120.
På bakgrunn av gjennomgangen ber styret om en tallfesting og konkretisering av
innsparingstiltak til neste styremøte.

Sak 5/14:

Orientering om fremdrift i internatsaken (sak 41/13)
Styret takker for orienteringen og velger å se videre fremgang i saken i lys av blant annet
innsparingstiltak.

Sak 6/14:

Ordensreglement
Vedtak:
Styret vedtar ordensreglementet for 2014-2015 i tråd med forslaget.
Styret er orientert om endringer i internatreglementet.

Sak 7/14:

Overføring av godkjenning av ungdomsskoledrift.
Vedtak:
Styret vedtar å søke Udir om å overføre godkjenningen til å drive ungdomsskole til
Drottningborg ungdomsskole AS under forutsetning at selskapet opprettes.

Sak 8/14:

Tilstandsrapport 2013
Styret ble orientert om foreløpig tilstandsrapport og kommer tilbake til den endelige på neste
styremøte.

Sak 9/14:

Forventningsdokument fra KFF
Vedtak:
Styret bekrefter at skolen oppfyller kravene i forhold til de etterspurte punktene.

Sak 10/14:

KSS-rapport
Vedtak:
Styret tar KSS-rapporten til etterretning (og ber rektor om å fortsette planen for å rette opp
merknadene.)

Sak 11/14:

Gjennomgang av delegasjonsreglement og instruks for rektor
Vedtak:
Styret har gjennomgått delegasjonsreglement og instruks for rektor og velger å videreføre de
gjeldende.

Sak 12/14:

Eventuelt
Rektor orienterte om ønske om å søke rektorskolen og styret stiller seg bak søknaden.

Neste møte blir 24. mai 2014, kl. 10.00.
Møtet hevet kl. 20:00

Dag Røise
styreleder

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Siv Turid Eppeland

Anders T. Wiig

Olav Nilsen

Stig Tore Aaberg

