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

Forfall:

Drottningborg, 8. mars 2018 i skolens lokaler i Grimstad
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Anne-Birgit F Brødsjømoen

styreleder
nestleder

Kjersti Birkeland
Anders Magnus Kvinlaug
Mari Nag
Ingunn Aagenæs

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

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Kjell Omland
Erling Jordtveit

representant fra Aust-Agder fylkeskommune

1. vararepresentant

Sak 1/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Sak 2/18: Godkjenning av referat fra styremøtet 9.12.2017
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 9.12.2017.
Sak 3/18: Orientering fra spes.ped.leder om tilpasset opplæring.
Sak 4/18: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor
Mari
•
•
•
•

VG1 er veldig glade for endringen i inntaksreglementet.
Pedagogiske utviklingsprosjektet med filming var elevene skeptiske til, men er veldig positivt overrasket
Skolegenser der overskuddet går til misjonsprosjekt
Russetid nærmer seg og alle er innstilt på at det skal bare bli moro.

Kjersti
• Kjøkkenet oppgraderer litt utstyr og gjør seg klare til sommeren
• Med på knif-prosjekt med kutt matsvinn - en elev har engasjert seg her om blir med på prosjektet
• Service er godt representert i gruppa som jobber med internat
• Rune er godt i gang som miljøteamleder
• Internatarbeiderne melder om litt roligere tider
• Har vært på servicepersonalkurs. Flott å treffe andre som jobber med det samme.
Stig Tore
• Grunnstemningen er god. Vi ler og koser oss.
• Mye bra samarbeid, mer kontakt og samarbeid mellom faglærere som alle nyter godt av.
• Filming og undersøkelser. Filmingen gått bedre for personalet også. Gjelder å finne en god vei og viktig å
holde fokus på pedagogisk utvikling. Filmingen gir et godt utgangspunkt for å snakke om ting.
• En del sykefravær.
• Skoleturer kommer snart. Vi gleder oss til det.
• Prosess rundt personalboliger som har vært bra og avklart en god del ting.
Audun
• Inntak (søkere): VG1 145, VG2 75, VG3 70, PB 45
• Ny økonomiforskrift på høring. Overskudd inntil 25% kan brukes fritt på avdeling skole. Udir skal ha tilbake
statstilskudd som er brukt på bygg ved nedleggelse. KFF og NLM jobber med å kartlegge hva dette betyr
og hvordan vi bør innrette oss.
• Vi har en stabil personalsituasjon, men et vikariatbehov pga fødselspermisjon. Ansettelsesprosessen er
snart i mål.
Sak 5/18: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2017
Vedtak:
Styret godkjenner årsberetning for 2017.
Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2017 med et samlet årsresultat på kr 682970.
Overskuddet, som følgelig ikke skriver seg fra avdeling Skole, overføres til Annen egenkapital.
Sak 6/18: Prosjektering av bygg (Sak 43/16, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Vedtak:
Styret tar prosjektgruppas redegjørelse til orientering. Styret gir leder og nestleder mandat til å fatte
vedtak i saken om personalboliger i etterkant av styremøtet.
Sak 7/18: KSS-rapport
Vedtak:
Styret tar KSS-rapporten til etterretning.
Sak 8/18: Elevundersøkelsen
Vedtak:
Styret tar elevundersøkelsen til etterretning.

Sak 9/18: NLMs lederlønnsregulativ
Vedtak:
Styret ber skolen om å tilstrebe at stillinger ikke overstiger 100%. Styret innfører nytt
lederlønnsregulativ, men ingen går ned i faktor og tidligere avtalte tillegg beholdes.
Sak 10/18: Besøk av rektorer på søsterskoler
Vedtak:
Styret inviterer rektorer ved NLMs skoler til å besøke skolen og observere styremøtet. Styret ber
rektor administrere dette.
Styremøtet avsluttet kl. 2000

Referat fra møte med leder og nestleder angående sak 6, 23.4.2018 kl. 1630
Sak 6/18: Prosjektering av bygg (Sak 43/16, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Vedtak:
Styret vedtar ny ordning for personalboliger med de foreslåtte endringer. Styret vedtar å bygge 2
nye personalboliger.
Neste møte er 2 juni kl. 1000.
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