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

Forfall:

Drottningborg, 13. september 2019 i skolens lokaler i Grimstad
Dag Røise
Jørn Samuelsen
Marion Bojanowski
Anders Magnus Kvinlaug
Brit Lise Furset
Anne-Birgit F Brødsjømoen

styreleder
nestleder

Marit Øyslebø
Stig Tore Aaberg
Natalia Tjelta

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

1. vararepresentant

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Kjell Omland
Erling Jordtveit
Ingunn Aagenæs

representant fra Aust-Agder fylkeskommune
rektor på DRUS

Sak 19/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Sak 20/18 Godkjenning av referat fra 2.6.2018
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 2.6.2018.
Sak 21/18: Orientering fra avdelingsleder, kjøkken, om drift.
Vidar Øvland orienterte om kjøkkenavdelingen.
Sak 22/18 Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Natalia
•
•
•
•

Mange er fornøyde med oppstarten med skoleturer og litt lavere fagtrykk første uka.
VG3 har vært opptatt av å inkludere nye også de som ikke bor på internatet.
Fornøyd med miljøteamet som arrangerer mye sosialt.
Opptatt av å inkludere alle slik at det det blir godt forhold mellom trinnene.

Marit
• Travelt i starten med blant annet romfordeling
• God stemning. Noe hjemlengsel og noen få har sluttet.
•
Stig Tore
•
•
•
•
•
•
Audun
•
•
•
•

Gleder seg til å begynne igjen. God start med positiv atmosfære i elevflokken.
Kjenner ikke til frustrasjoner under overflaten
En ny som har glidd godt inn.
Tettere fagsamarbeid enn før som gjør det lettere for nye å overta fag.
Håper at Ragnhild snart er tilbake igjen.
Tur i høst til Hellas for faglig påfyll.
193 elever på stud.spes. og 11 på påbygg.
God oppstart og imponerende holdninger i elevflokken
Godt i gang med GDPR. Nye rutiner kommer på neste styremøte.
Vurderer å kutte lørdagsskole

Sak 23/18 Regnskapsrapport pr 2. kvartal 2018
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 2. kvartal 2018 til orientering.
Sak 24/18 Revidert budsjett for 2018
Vedtak:
Styret godkjenner revidert budsjett.
Sak 25/18 KSS-Rapport
Vedtak:
Styret tar KSS-rapporten til etterretning.
Sak 26/18 Rapport om spesialundervisning
Vedtak:
Styret tar rapport om spesialundervisning til etterretning.
Sak 27/18 Rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall
Vedtak:
Styret tar rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall til etterretning.

Sak 28/18 Kompetanseplan
Vedtak:
Styret tar kompetanseplanen til etterretning.
Sak 29/18 Prosjektering av bygg (Sak 17/18, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)

Vedtak:
Styret tar prosjektgruppas orientering til etterretning.
Sak 30/18 Eventuelt

Styremøtet avsluttet kl. 1850

Neste møte er 8. desember kl. 1000.

Dag Røise
leder

Jørn Samuelsen
nestleder

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset

Anne-Birgit F Brødsjømoen

Marit Øyslebø

