REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:

Drottningborg, 5. desember 2015 i skolens lokaler i Grimstad

Til stede:

Dag Røise
Marion Bojanowski
Jørn Samuelsen
Olav Nilsen
Kjell Omland
Marit K. Øyslebø
Brit Lise Furset

styreleder

Stig Tore Aaberg
Kjersti Birkeland
Mathias Braathen

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

Frode Nilsen
Audun Raen
Ingunn Aagenæs

administrasjonsleder
rektor
rektor, Drottningborg ungdomsskole

Karen Grundesen

representant fra Aust-Agder fylkeskommune

Forfall:

Sak 37/15:

nestleder
(styremedlem valgt av personalet)
1. vararepresentant

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

Sak 38/15:

Godkjenning av referat fra styremøtet 09.09.2015
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 09.09.2015.

Sak 39/15:

Orientering fra faglærere i kroppsøving om fag og lokal læreplan
Stig Tore Aaberg og Christoph K. Berge informerte om fag og lokal læreplan.

Sak 40/15:

Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Mathias:
 God stemning blant elevene.
 En god del elevrådsmøter og ingen større saker.





Elevene har gjennomført flere aktiviteter, blant annet bøssebæring som mange møtte opp på.
Rollebryllup, som er i kveld er populært. Godt med aktiviteter som binder hele skolen sammen.
Ganske bra forhold mellom russ og første klasse. Russestyret har vært strenge på å slå ned på det som
ikke er greit. Rektor informerte i vår og oppfordret til å være kreative, uten å gå over grenser.
Elevene opplever det deilig å ikke ha tentamen til jul.

Stig Tore:
 Godt i gang med skoleåret
 Stabil arbeidsstokk, der de fleste er friske. Det har vært noen permisjoner og vikarer.
 Jobber videre med lokale læreplaner og kristne verdier i alle fag. Opplever at vi fortsatt er i utvikling.
Selv om dagene går med mange ting tar vi tar små steg hele veien.
 Vi viderefører å ikke ha tentamen før jul. Det gir bedre undervisningsro før jul.
 Vi har jobbet med å dempe karakterjag og hatt mer fokus på tilbakemelding. Mange venter med å gi ut
karakterer til etter at tilbakemeldinger er lest. Flere elever gir tilbakemelding på at stresset har blitt
bedre.
 Vi har endret forestillingen på vg3. Det tok tidligere mye tid og elevene ble slitne etterpå. Nå er det litt
mindre ambisiøst, med mindre grupper og likere arbeidstrykk på alle elever. Litt motstand blant elevene
først, men elevene virker fornøyde i etterkant.
 Personaltur til Danmark, finansiert av lokale lønnsmidler. Vi besøkte Kristne Gymnasium i Ringkøbing
og diverse steder i København. Godt faglig utbytte.
 Generelt god stemning i flokken.
 Ungdomsskolesaken har falt veldig på plass. Viktige brikker er falt på plass og skepsisen blant noen er
snudd til entusiasme.
Marit (for Kjersti):
 Stort sett bra på kjøkkenavdelingen. Noen er litt slitne, men det er lite sykdom.
 Bruker en del tid i samtaler med elever. Noen er bekymret for om de kommer inn på 2. året.
 Bruker også en del tid med elever og hjelper dem med å strukturere hverdagen.
Rektor
 Veldig god oppstart med få disiplinære utfordringer. Russen er gode på å inkludere og på å skape et
godt miljø.
 Vi har noe flere elever med ulike utfordringer. Det har gitt litt ekstra belastning på blant andre
spes.ped.koordinator og rådgiver. Vi har derfor valgt å knytte kontaktlærer tettere inn mot sakene slik at
oppfølgingen fordeles mer.
 Foreldredag er gjennomført og vi følger opp det som har kommet av info derfra. Vi gjør en endring i
innholdet neste år det det blir større fokus på å presentere ulikt fra elevene.
 Det har kommet brev fra skattedirektoratet om at internat ikke gir rett til momskompensasjon. KFF jobber
med saken på vegne av skolene.
Sak 41/15:

Regnskapsrapport pr 3. kvartal
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapport pr 3. kvartal til orientering.

Sak 42/15:

Budsjett 2016
Vedtak:
Styret fastsetter budsjett 2016 i tråd med forslaget

Sak 43/15:

Prosjektering av ballhall (Sak 36/15, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Vedtak:
Styret tar prosjektgruppas redegjørelse til orientering.

Sak 44/15:

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

Sak 45/15:

Godkjenning av ordensreglement
Vedtak:
Styret godkjenner ordensreglementet. Det gjøres gjeldende fra skoleåret 2016-2017.

Sak 46/15:

Intern evaluering av styrets arbeid
Vedtak:
Styret ber rektor om noe mer utredning i enkeltsaker.
Styret vurderer eget arbeid med tanke på økonomi og KSS på kommende møte.

Sak 47/15:

Eventuelt
Inntaket:
Styret ber om å få inntaksreglementet som sak etter inntaket 2016.

Neste møte blir 9. mars 2016, kl. 16.00.
Møtet hevet kl. 15:00

Dag Røise

Kjell Omland

Jørn Samuelsen

Marion Bojanowski

Olav Nilsen

Marit Øyslebø

