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

Forfall:

Drottningborg, 2. juni 2018 i skolens lokaler i Grimstad
Dag Røise
Jørn Samuelsen
Marion Bojanowski
Marit Øyslebø
Brit Lise Furset
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 8/18: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Sak 9/18: Godkjenning av referat fra 8.03.2018
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 8.03.2018.
Sak 10/18: Orientering fra faglærer i kristendom
Trond Vorhaug orienterte om fag og læreplan i kristendom
Sak 11/18: Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Mari

God stemning i elevflokken og noe mindre karakterpress. Men elevene har ikke lest mindre
selv om de er sikret inntak.

Kjersti
Litt redusert arbeidsstokk pga permisjon i lammingstiden.
Skoletur er veldig fint for å bli kjent med elevene på tur. Kan i noen tilfelle også være en
utfordring der noen elever trenger en del oppfølging på tur.
Kjøkkenet planlegger sommeren og det ser bra ut.
Merker mindre behov for kontakt fra elever med tanke på inntak.
Anders Magnus
God stemning. Noe alvorlig sykdom/uhell.
God ordning med noe mindre eksamensvakter.
God ordning med videreutdanning.
Trenger en bevisstgjøring i spennet mellom krav og tilrettelegging for elever.
Audun

Inntak - Ligger godt an på studiespes, men litt lavt på påbygg.
Jobber godt med GDPR, men vi venter på nytt arkivsystem, så nye rutiner kommer i
etterkant av dette.
Styret er hjertelig velkommen til avslutningsfest på lørdag og personalavslutning neste
tirsdag.
Vi har hatt et lengre sykdomstilfelle og en ulykke som rammet en i personalet.
Litt endringer nylig i personalsituasjonen, men alt skal være på plass nå.

Sak 12/18: Regnskapsrapport pr 1. kvartal 2018
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 1. kvartal 2018 til orientering.
Sak 13/18: Tilstandsrapport
Vedtak:
Styret tar tilstandsrapporten til etterretning og ber skolen om å gjennomføre rapportens
forslag til videre utvikling.
Sak 14/18: Handlingsplan for skoleåret 2018-2019
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2018-2019.
Sak 15/18: KSS-Rapport
Vedtak:

Styret tar KSS-rapporten til etterretning.
Sak 16/18: Skolepenger for 2019-2020
Vedtak:
Forslaget om å øke skolepengene med 50kr falt med 4 mot 2 stemmer.
Styret vedtar å øke skolepengene med 75kr. (Vedtatt med 4 mot 2 stemmer.)
Sak 16/18: Velferdsgoder, ansatte
Styret ble orientert om ulike velferdsordninger for ansatte.
Sak 17/18: Prosjektering av bygg (Sak 6/18, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Styret ble orientert om utviklingen med omregulering, vann/avløp og internatprosjektet.
Sak 18/18: Møteplan for kommende år
Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget til møteplan for kommende styremøter med
endring av septembermøtet til torsdag 13.9.2018.

Styremøtet avsluttet kl. 1335

Neste møte er 13. september kl. 1600.

Dag Røise
leder

Jørn Samuelsen
nestleder

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset

Anne-Birgit F Brødsjømoen

Marit Øyslebø

