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Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Aasa Gjestvang, Rolf Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt
Håkon Aulie Nettum, Anne Stine Solberg, Vidar Kristiansen (deltok via Skype)
Meldt forfall: Anne Karin Austvik
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)
Tid: kl 1000-1230
Sted: Læresal 1, Vea
S 2019/11

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger

S2019/12

Godkjenning av referat fra styremøte den 22. februar 2019
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 22. februar 2019 godkjennes

S2019/13

Strategisk fokus: Utvidelse av fagområdeakkreditering
Vedtak:
Fagskolestyret tar informasjonen til orientering og støtter at rektor tar opp temaet med
utvidelse av fagområdeakkrediteringen til diskusjon med NOKUT.

S2019/14

Økonomirapportering pr. 4.4.19
Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering
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Forberedelse til etatsstyringsmøte den 3.6. kl. 1230-1430
Vedtak:
Rektor oversender temaer som kom fram i møtet som innspill til eventuelt på etatsstyringsmøte
3.6.2019: Ny organisering, oppnevning av nye styremedlemmer. Styreleder og rektor avklarer hvem
som deltar fra Vea i møtet.

S2019/16

Kvalitetsprosess 7.1 Rutine for utvikling av nye utdanningstilbud
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar den nye rutinen for etablering av nye utdanningstilbud

Eventuelt
Ingen eventueltsaker ble behandlet i møtet.

Orienteringssaker
1. Tilbakemelding fra studentrepresentantene etter årsmøte i ONF (Organisasjon for
norske fagskolestudenter)
Begge studentrepresentantene i styret på Vea deltok på årsmøtet. ONF er fornøyd med at flere
av sakene de har jobbet med i prosessen rundt ny fagskolelov har landet. Nå jobbes det med
utarbeidelse av nytt program med nye prioriteringsområder.
2. Søknad om utviklingsmidler
Vea har søkt DIKU om utviklingsmidler. Vea ønsker å iverksette et pedagogisk utviklingsarbeid
med mål om å øke kvaliteten på våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Utviklingsmidlene skal
blant annet bidra til utvikling av digitale læremidler som skal skape faglig engasjement, motivasjon
og inspirasjon.
Utviklingsarbeidet tar også høyde for det digitale skiftet i de grønne fagene, og behovet for økt
fokus på digital kompetanse. Bruken av digitale hjelpemidler og digitalt utstyr i
anleggsgartnerbransjen, blomsterdekoratørbransjen og gartnerbransjen både vil og bør øke for at
yrkesutøverne kan kommunisere og samarbeide med kunder og samarbeidspartnere på en
profesjonell måte. Det handler også om å effektivisere arbeidsoppgaver og gjennomføre arbeidet
tryggere med tanke på HMS. Økt bruk av teknologi og digitalt utstyr i undervisningen, i dialog
med bransjene, blir derfor også sentralt i dette utviklingsarbeidet.
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3. Re-sertifisering som miljøfyrtårnbedrift
Vea er re-sertifisert som miljøfyrtårnbedrift fram til 2022.

Styret tok sakene til orientering.
Referent: Stein Aarskog
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