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Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Jørn Inge Løssfelt, Hans Arne Krogsti, Håkon Aulie
Nettum, Anne Stine Solberg, Anne Karin Austvik
Meldt forfall: Vidar Kristiansen, Aasa Gjestvang, Rolf Kristiansen
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)
Tid: kl 1000-1400
Sted: Læresal 1, Vea
S 2019/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
En orienteringssak utgår da den er gjort om til egen sak (revidert budsjett 2019)
En eventueltsak ble meldt av Jørn Inge Løssfelt
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent

S2019/18

Godkjenning av referat fra styremøte den 12. april 2019
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 12. april 2019 godkjennes

S2019/19

Strategisk fokus: Kompetanse- og kapasitetsutfordringer knyttet til strategisk
utvikling
Vedtak:
Styret drøftet momenter fra rektors innledning og ønsker at det jobbes videre med utredning knyttet til
Vg2 blomsterdekoratør, kompetanse og kapasitet samt kurs- og utleie.

S2019/20

Økonomirapportering pr. 22.5.19
Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering
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Riksrevisjonens beretning 2018
Vedtak:
Fagskolestyret tar riksrevisjonens beretning 2018 til orientering

S2019/22

Revidert budsjett 2019
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett 2019

S2019/23

Møteplan og årshjul skoleåret 2019/20 for fagskolestyret
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar møteplan og årshjul for skoleåret 2019/20, med endring som framkom i møtet.
Møteplanen er vedlagt referatet.

S2019/24

Høring – forslag til ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
Vedtak:
Fagskolen v/ rektor utarbeider og sender inn høringsuttalelse innen fristen den 7.6.19

S2019/25

Systembeskrivelse for fagskolens kvalitetssikringssystem
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar den reviderte systembeskrivelsen for fagskolens kvalitetssikringssystem

Eventuelt

S2019/26

Omfang på referater fra fagskolestyremøtene
Det ble diskutert om det er behov og ønske for mer utfyllende referater fra fagskolestyrets
møter eller om praksis med vedtaksreferater skal videreføres.
Vedtak:
Saken tas opp igjen til endelig avgjørelse på et senere møte
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Orienteringssaker
1. Vea har sendt henvendelse til NOKUT om endring i skolens fagområdeakkreditering jf.
Styrevedtak den 12. april 2019. Det er foreløpig ikke mottatt respons fra NOKUT på
henvendelsen.
2. Søker og opptakstall
Det er pr. dd 263 søkere til studier som starter høsten 2019 (233 i 2018). 119 studenter er tatt
opp og 41 fortsetter sitt andre år. Det ligger dermed an til omtrent samme elev- og studenttall
som inneværende skoleår.
3. Skoleavslutning 2019
Den siste skoleuka i år vil det være få elever/studenter på Vea, og de fleste klassene er ferdig
langt tidligere. Erfaringene tilsier at det er svært få av de som har sluttet tidligere på våren, som
prioriterer å møte opp på skoleavslutningen. Det blir ingen fellesavslutning slik vi har hatt
tidligere år. Isteden legges det opp til å gi et bidrag til klasseavslutninger samt en invitasjon til
klassevis markering i kantina. Her deltar rektor og avdelingsleder, og bidrar blant annet med å
holde tale til klassen.
4. Prosjekt European Green Master
Vi er godt i gang med arbeidspakke 1 og det er utarbeidet artikkel til hjemmesiden som også skal
deles og kan benyttes på øvrige partneres hjemmesider. Oppstart av prosjektet kom seint i gang,
noe som gjør at vi er litt på etterskudd i forhold til oppsatt framdriftsplan.

Styret tok sakene til orientering.

Referent: Stein Aarskog

