REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted:
Til stede:

Forfall:

Sak 36/17:

Drottningborg, 9. desember 2017 i skolens lokaler i Grimstad
Jørn Samuelsen
Marion Bojanowski
Marit Øyslebø
Brit Lise Furset
Anne-Birgit F Brødsjømoen

nestleder

Kjersti Birkeland
Anders Magnus Kvinlaug
Mari Nag
Ingunn Aagenæs

repr. for servicepersonalet
repr. for pedagogisk personal
leder i elevrådet
rektor på DRUS

Audun Raen

rektor

Dag Røise
Kjell Omland

styreleder

Sven Åge Solli

2. vararepresentant

Erling Jordtveit
Frode Nilsen

representant fra Aust-Agder fylkeskommune
administrasjonsleder

1. vararepresentant

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

Sak 37/17:

Godkjenning av referat fra styremøtet 20.09.2017
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 20.09.2017.

Sak 38/17:

Orientering fra faglærer i PIS2 om fag og lokal læreplan
Ragnar Kortner orienterte om fag og læreplan i PIS.

Sak 39/17:
Mari
•
•
•

Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor

Det har ikke vært så mange store saker, men vi har blant annet ønsket oss klokke i gymsalen.
Elevene har drøftet forslag til ny læringsundersøkelse og er litt spent på hvordan det vil bli, men setter
pris på at de er aktivt med i dialogen.
VG1 har skrevet brev til styret om å endre inntaksreglement for inntak til VG2 slik at det er likt inntaket til
VG3 (Brevet ble opplest).

Kjersti
•
•
•
•
•

God høst med lite disiplinære forhold.
Mange elever med høye skuldre, kanskje spesielt på VG1.
Øyvind går av med pensjon til nyttår.
Stabil arbeidsstokk ellers og god tone.
I januar kommer Rune Espevik som leder for miljøteamet.

Anders Magnus
• God høst med flotte elever.
• Drøftet nytt pedagogisk utviklingssystem der det har vært en dialog mellom tillitsvalgt og rektor for å øke
fokus på utvikling og tone ned stress. Ønsker å filme undervisning for at læreren skal kunne gjennomgå
det og lære av det – ikke for å avsløre elever, men for å utvikle seg som lærer. Forskning viser at det er
et godt verktøy. Alt slettes umiddelbart etterpå. Tar med inntrykket til en samtale med kolleger og to fra
administrasjonen. Elevene har også en skriftlig og muntlig dialog med lærer i prosessen og det er helt
frivillig for dem å delta.
• Personalsamling på lundeneset var en oppbyggelig og god samling. Tydelig fokus på verdien av de
kristne skolene og godt fagsamarbeid.
• Ellers er det mange som gleder seg til juleferie.
Audun
• Forliket om statsbudsjettet gav økt kapitaltilskudd som er tatt med i budsjettet. Det opprettholdt også
avstandsgrensen for borteboertilskuddet til 40 km.
• For kort tid siden ble vi gjort oppmerksomme på av lånekassen at avstand/tidsgrensen for
borteboerstipend er endret slik at det nå må gjelde for minst 3 dager i uka. Det medfører at noen av våre
elever på VG1 mister retten til borteboerstipend for de to neste årene. Vi jobber med å kartlegge hvem
som rammes og skal ha en dialog med dem.
Sak 40/17:

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

Sak 41/17:

Budsjett 2018
Vedtak:
Styret fastsetter budsjett 2018 i tråd med forslaget

Sak 42/17:

Varslingsrutiner for ansatte
Vedtak:
Styret godkjenner rutiner for varsling.

Sak 43/17:

Inntaksreglement
Vedtak:
Styret godkjenner foreslåtte endringer i inntaksreglementet med valg av alternativ 1 under punkt
2.6.

Sak 44/17:

KSS-rapport
Vedtak:
Styret er informert om ansvaret knyttet til opplæringslovens §9A, jmf. KSS punkt 2.1.5.1, 2.1.5.3
og 2.1.5.4 og tar KSS-rapporten til etterretning.

Sak 45/17:

Godkjenning av skoleruta 2018-2019
Vedtak:
Styret godkjenner skoleruta for 2018-2019.

Sak 46/17:

Rapport fra skolebesøk, NLM
Vedtak:
Styret tar rapport fra skolebesøk, NLM til etterretning

Sak 47/17:

Søknad om utvidelse av elevtall
Vedtak:
Styret ber skolen søke om å øke godkjenning på studiespesialisering fra 192 til 210.

Sak 48/17:

Prosjektering av bygg (Sak 35/17, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Styret tar prosjektgruppas orientering til etterretning

Sak 49/17:

Intern evaluering av styrets arbeid
God balanse mellom saksomfang og dybde. Styret gjennomførte en befaring på området for å
bli bedre kjent.

Møtet ble hevet kl.1400.
Neste møte er 15 mars kl. 1600.

Jørn Samuelsen
nestleder

Anne-Birgit F Brødsjømoen

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset

Marit Øyslebø

