REFERAT FRA STYREMØTE I DROTTNINGBORG VGS AS
Tid og sted: Drottningborg, 11. september 2019 i skolens lokaler i Grimstad
Til stede:

Forfall:

Dag Røise
Jørn Samuelsen
Marion Bojanowski
Marit Øyslebø
Brit Lise Furset
Anne-Birgit F Brødsjømoen

styreleder
nestleder

Kjersti Birkeland
Stig Tore Aaberg
Thomas Thorsen

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

Frode Nilsen
Audun Raen

administrasjonsleder
rektor

Erling Jordtveit
Ingunn Aagenæs

representant fra Aust-Agder fylkeskommune
rektor på DRUS

Sak20/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Sak 21/19 Godkjenning av referat fra 22.5.2019
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøtet 22.5.2019.
Sak 22/19: Orientering fra faglærer i fysikk.
Knut Harald Aagenæs orienterte om fag og læreplan i fysikk og viste frem Geogebras fascinerende
sider.
Sak 23/19 Orientering ved elevrådsrepresentant, ansattes representanter og rektor
Thomas
• Elevene er fornøyde med oppstarten og trives.
• Vi hjemmeboere føler oss inkludert. Det er et veldig inkluderende miljø. Virker som at de fleste
hjemmeboere bruker mye tid på ettermiddagstid her.
• Opptatt i elevrådet om å inkludere alle slik at de alle føler seg sett.

Kjersti
•
•
•
•
•

Litt endring i arbeidsoppgaver på service med tanke på innsparinger.
Anders er i gang med vaktmesteroppgaver og i miljøteam og vakt.
God start for «husmødrene». Virker som en veldig flott elevflokk.
Bra kurs på Modum og internatlederne i NLM skal ha samling der i oktober.
Miljøteamet har det bra med nye miljøarbeidere og Anders.

Stig Tore
• 2 nye lærerkollegaer og en assistent, som er hyggelig. Virker som de har kommet godt i gang.
• Friske og raske og godt humør.
• Skal snart på storfamilietur til Danmark som mange gleder seg til. Bidrar til trivsel.
• Fått støydempende hodetelefoner som settes pris på og gjør det lettere i det åpne
arbeidsfellesskapet.
Audun
•
•
•
•

189 elever på stud.spes. og 18 på påbygg. 207 totalt
God oppstart og imponerende holdninger i elevflokken.
Godt i gang med «Fra elev til student».
Mentorordningen for de nye er viktig.

Sak 24/19 Regnskapsrapport pr 2. kvartal 2019
Vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten pr 2. kvartal 2019 til orientering.
Sak 25/19 Revidert budsjett for 2019
Vedtak:
Styret godkjenner revidert budsjett.
Sak 26/19 Rapport om spesialundervisning
Vedtak:
Styret har drøftet rapport om spesialundervisning og tar den til etterretning.
Sak 27/19 Rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall
Vedtak:
Styret tar rapport om lokale læreplaner, timeplaner og timetall til etterretning.
Sak 28/19 Kompetanseplan
Vedtak:
Styret tar kompetanseplanen til etterretning.

Sak 29/19 Prosjektering av bygg (Sak 17/19, Strategiplanen pkt. 7.0 Bygg)
Vedtak:
Styret tar prosjektgruppas orientering til etterretning.

Styremøtet avsluttet kl. 1845

Neste møte er 7. desember kl. 1000.

Dag Røise
leder

Jørn Samuelsen
nestleder

Anne-Birgit F Brødsjømoen

Marion Bojanowski

Brit Lise Furset

Marit Øyslebø

