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

Forfall:

Drottningborg, 13. mars 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 (Tilstede til og med sak 36/18)

1. vararepresentant

Audun Raen
Ingunn Aagenæs
Frode Nilsen

rektor
rektor på DRUS
administrasjonsleder

Erling Jordtveit

representant fra Aust-Agder fylkeskommune

Sak 1/19: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Sak 2/19: Godkjenning av referat fra styremøtet 8.12.2018
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 8.12.2018.
Sak 3/19: Orientering fra internatleder om internatet.
Internatleder orienterte om internat og oppgaver.
Det meste av tiden går til oppfølging av elever. Samtaler, sykerunde og kjøring til helserelaterte
timer. Samarbeider med miljøteam, rektor, helsesøster i sos.ped.teamet for å koordinere
elevoppfølging.
Deltar i disiplinærkomiteen som følger opp disiplinære forhold i internatet. Har hatt
jente/guttekvelder på alle trinn og hatt gode samtaler med elevene rundt livet på internat.
Elevene ønsker mer av dette.
Brannsjekk på internatene for å opprettholde brannvern. Noen henvendelser på kvelds- og
nattestid og av og til tunge saker.
Med på bli kjent turer og skoleturer og med i aktivitetsgrupper.
Flott at elever har tillitt og kommer for samtaler.
Blitt bedre på å jobbe sammen skole/internat.

Sak 4/19: Orienteringer fra elevrådsrepresentanten, ansattes representanter og rektor
Marit
Kjøkkenet har det bra. Godt arbeidsmiljø. En langtidssykemelding. Er med på «Kutt matsvinn».
Ønsker å kutte 20% av et allerede relativt lav matsvinn.
Gleder oss over at det går mot lysere tider.
Litt belastende med vakter og kan tenke seg noe kurs, veiledning.
Natalia
Hatt en del saker i elevrådet. De fleste små saker som har blitt fikset fort. Elevbedrift har
skolegenser i år. Ser på mulighetene for ulike alternativer til neste år.
Drøftet internatregler om innetid og sammenlignet med andre skoler. Mange ønsker større
frihet, men også snakket om de som ønsker mer ro på internatene.
Gjennomgående er elevene fornøyd.
Stig Tore
God stemning. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført helsesjekk. Ser ut til å få gode resultater
for trivsel.
En intens periode nå på skolen, men som det pleier.
Har foreløpig valgt å fortsette med skolelørdag, men noen ønsker nok å diskutere dette mer
fordi det binder litt opp i helgene. Litt delte meninger om at tidspunktet er flyttet en time senere.
Har snakket litt om bruk av undervisningstid til muntlige høringer.
Audun
Stabile søkertall VG1: 127, VG2:80, VG3: 79, PB: 58
Har tatt kontakt med fylkesmannen for å bli med på desentralisert kompetanseutvikling.
Gjennomgående god stemning og personalet legger ned en betydelig innsats for elevene.
Sak 5/19: Godkjenning av årsberetning og årsregnskapet for 2018
Vedtak:
Styret godkjenner årsrapport for 2018.
Styret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2018 med et samlet årsresultat på kr 2 426 951.
Overskuddet overføres til Annen egenkapital.
Sak 6/19: Prosjektering av bygg (Sak 43/16, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Vedtak:
Styret tar prosjektgruppas redegjørelse til orientering.
Sak 7/19: KSS-rapport
Vedtak:
Styret vedtar følgende årshjul for rapportering i KSS
November/Desember: skoledrift (lov- og regelverk samt egne rutinebeskrivelser)
Mars: personvern (personvernreglement, herunder GDPR)
Mai/juni: lokale- og nasjonale vurderinger (VBV, elevundersøkelsen og nasjonale
kvalitetsvurderinger)

Sak 8/19: Kartlegging av løfteevne og elevundersøkelsen
Vedtak:
Styret har drøftet resultatene fra elevundersøkelsen og løfteevne og tar dem til etterretning.
Styremøtet avsluttet kl. 1930
Neste møte er 22. mai 2019 kl. 1600.

Dag Røise
leder

Jørn Samuelsen
nestleder

Anne-Birgit F Brødsjømoen

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset

Anders Magnus Kvinlaug

