REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 24. mai 2014 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

Dag Røise
Siv Turid Eppeland
Anders T. Wiig
Brit Lise Furset

styreleder

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
Inger Johnsen Hauge
Olav Nilsen
Sven Åge Solli

representant fra Aust-Agder fylkeskommune
nestleder

Forfall:

(1. vararepresentant)

2. vararepresentant

Vidar åpnet møtet med Guds ord og bønn.

Sak 13/14

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

Sak 14/14

Godkjenning av referat fra 12.03.2014
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 12.03.2014.

Sak 15/14

Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Inger Jorunn:
Begynt med anonyme saker til elevråd. God dialog med rektor om det som
fremkommer.
Elevene fornøyd med elevrådet.
Russeprosjektet går bra.
Stig Tore
Kuttplan – hatt møter med og uten ledelsen. Positiv og konstruktiv innstilling til å bedre
økonomien. Nyttig også å se på helheten blant annet knyttet til hva som skjer i
offentlige skoler. Opplever at det ikke har gått utover motivasjon til personalet.
Vidar
Arbeider med sommerturnus og ferievikarer.
Samarbeider med NAV om praksisplass. Bra å kunne bidra og være en god
arbeidsplass.
Godt i gang med innsparing. Jobber med å finne gode rutiner med å spare uten at det
går mye utover elevene.
Rektor
Fin russetid og god dialog med russen.
Skoleturene har vært veldig positive med gode opplevelser og mye læring.
Eksamenstid med høye skuldre, men foreløpig ser det bra ut.
God søknad for neste år, men har plass til flere på påbygg.

Sak 16/14

Møteplan for kommende år
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget som foreløpig møteplan for kommende
styremøter. Endelig møteplan vedtas i septembermøtet.

Sak 17/14

Regnskapsrapport pr 1. kvartal 2014
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 1. kvartal 2014 til orientering og ber om at det fortsatt
arbeides aktivt med god økonomisk styring og at det arbeides med å gjennomføre tiltak
fremlagt i innsparingsplanen.

Sak 18/14

Rapport, samlet risikovurdering
Vedtak:
Styret tar risikovurderingsrapporten til etterretning og takker for det grundige arbeidet
som er lagt ned.

Sak 19/14

Handlingsplan for skoleåret 2014-2015
Vedtak:
Styret ber om å konkretisere og avgrense handlingsplanen for 2014-2015 og revidert
forslag fremlegges til neste styremøte.

Sak 20/14

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

Sak 21/14

Tilstandsrapport
Vedtak:
Styret tar tilstandsrapporten til etterretning og registrerer en god utvikling.

Sak 22/14

Skolepenger for 2015-2016
Vedtak:
Enstemmig vedtatt å øke skolepengesatsen.
Ved avstemming falt forslaget på 1950kr pr. mnd. med 2 mot 3 stemmer
Styret vedtar skolepengesats på kr. 1925kr pr. mnd. med 3 mot 2 stemmer.

Sak 23/14

Stemmerett for ansattes representanter
Vedtak:
Styret vedtar at ansattes representanter ikke skal ha stemmerett, men møte- og talerett i
henhold til privatskolelovens §5-1 og retningslinjer fra Udir. I henhold til aksjelovens §6-4 kan
likevel ansatte kreve at det velges en fra de ansatte som blir styremedlem.

Sak 24/14

Eventuelt
Styret og hele Drottningborg takker Siv og Anders for alt dere har gjort og betydd i
mange år for Drottningborg.

Neste møte blir onsdag 10. september 2014, kl. 16.00.
Møtet hevet kl. 15:20

Dag Røise
styreleder

Siv Turid Eppeland

Brit Lise Furset

Stig Tore Aaberg

Anders T. Wiig

