REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 10. september 2014 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

Dag Røise
Inger Johnsen Hauge
Kjell Omland
Jørn Samuelsen
Olav Nilsen
Brit Lise Furset

styreleder
nestleder

Marit Øyslebø
Hans Vidar Levinsen
Bjørnar Djupevik Hagen

repr. for servicepersonalet
repr. for pedagogisk personale
leder i elevrådet

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Karen Grundesen
Stig Tore Aaberg

representant fra Aust-Agder fylkeskommune
styremedlem valgt av ansatte

Forfall:

1. vararepresentant

Audun åpnet møtet med Guds ord og bønn.
Sak 25/14

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

Sak 26/14

Godkjenning av referat fra 24.05.2014
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 24.05.2014.

Sak 27/14

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

Sak 28/14

Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Bjørnar - elevrådet
Veldig god stemning blant elevene. De er inkluderende der også de som bor hjemme er
med.
Tidligere var det tydelig hierarki i elevrådet fra 1. til 3. klasse, men nå snakkes det fritt
og er god stemning.
Godt i gang med misjonsprosjektet – Veldig mange som er motivert og engasjert.
Marit – service
Stort sett greit og godt i gang
Litt rot i hallen utenfor matsalen.
Hans Vidar – pedagogisk
Hektisk oppstart som det pleier å være.
Ligger godt an i løypa faglig. Litt mer fag i oppstarten har gitt en bedre faglig start.
Audun - rektor
God oppstart med godt oppmøte på de ulike arrangementene. Etter en runde med russ
og 1. klasse er opplevelsen at også det har kommet inn i et mye bedre spor enn den
første tiden. Opplever en god dialog med elevene.
Har fulle hus med 210 elever.
Redegjorde for forsvinningssaken – i en ubehagelig situasjon var det godt å se at politi,
redningstjeneste, personalet og medelever gjorde en utmerket jobb og at
beredskapsplanene fungerte hensiktsmessig.
Redegjorde for ønske om å flytte VG3-skoleturen til høsten fom høsten 2015.
Informerte om tilbakemeldinger på de ulike arrangementene i regi av miljøteamet. Det
aller meste fungerer bra og blir satt stor pris på.
Redegjorde for en henvendelse til regionen om Jesus-statue her. Vurderes som sak på
neste styremøte.

Sak 29/14

Møteplan for kommende år
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget som møteplan for kommende styremøter, men
med endring av maimøtet fra 23 til 30 mai.

Sak 30/14

Regnskapsrapport pr 2. kvartal 2014
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 2. 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 31/14

Revidert budsjett for 2014
Vedtak:
Styret godkjenner revidert budsjett.

Sak 32/14

Handlingsplan for skoleåret 2014-2015
Vedtak:
Styret godkjenner den reviderte handlingsplanen for 2014-2015.

Sak 33/14

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

Sak 34/14

Rapport om spesialundervisning
Vedtak:
Styret tar rapport om spesialundervisning til etterretning.

Sak 35/14

Rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall
Vedtak:
Styret tar rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall til etterretning.

Sak 36/14

Skoleruta 2015-2016
Vedtak:
Styret godkjenner skoleruta for 2015-2016

Sak 37/14

Kompetanseplan
Vedtak:
Styret tar kompetanseplanen til etterretning.

Neste møte blir 29. november 2014, kl. 10.00.
Møtet hevet kl. 19:30

Dag Røise
styreleder

Inger Johnsen Hauge
nestleder

Kjell Omland

Jørn Samuelsen

Olav Nilsen

