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Tilstede: Arild Sørum Stana, , Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen, Ingrid Marie Aarre, Vidar
Kristiansen, Magnus Nyheim, Anne Stine Solberg
Meldt forfall:, Aasa Gjestvang, Tor Rullestad
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)
Tid: kl 1000-1400
Sted: Læresal 1, Vea
S 2019/38

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ytterligere en orienteringssak ble meldt inn
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent

S2019/39

Godkjenning av referater fra styremøte den 15.11.19
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 15.11.19 godkjennes

S2019/40

Strategisk tema: Internasjonal- og digital satsing på Vea
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at det utarbeides søknad for utviklingsmidler og internasjonale prosjekter
innenfor rammen av presentasjon gitt i styremøtet.
Fagskolestyret ber Rolf Kristiansen og Arild Sørum Stana om å bistå i utarbeidelse av søknadene.

S2019/41

Budsjettrapportering pr 26.11.19
Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering
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Behandling av utredningsfase nytt fagskolestudium: Grønne levende
interiør/Botaniske interiør
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at hovedprosjekt igangsettes for utvikling av fagskolestudiet med arbeidstittel
Grønne levende interiør/Botaniske interiør.
Rektor oppnevner prosjektgruppe og utarbeider mandat for hovedprosjekt

S2019/43

Forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar ny forskrift om fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea, med de
endringer som framkom i møtet. Rektor sørger for at forskriften legges ut på Lovdata.no

S2019/44

Omfang på referater fra fagskolestyremøtene og bruk av TEMAS som verktøy
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at praksis med å utarbeide vedtaksreferater videreføres. Nye opplysninger under
saksbehandlingen dokumenteres og eventuelt nye saksdokumenter legges inn i TEAMS.
Fagskolestyret vedtar at framtidig innkalling med saksliste sendes ut på e-post. Saksunderlag legges i
TEAMS.

S2019/45

Styreevaluering
Grunnet tidsmangel utsettes saken
Vedtak:
Saken tas opp igjen på neste styremøte
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Eventuelt
Medarbeidersamtale med rektor og rektors lønn
S2019/46
Vedtak:
Fagskolestyret ber styreleder gjennomføre medarbeidersamtale med rektor ut fra styrets vurderinger.
Styreleder gis fullmakt til å forhandle ny lønn for rektor innenfor styrets vedtatte ramme

Orienteringssaker
1. Status i utvikling av fagskolestudier
a) Produksjon og bruk av jord: Bakgrunnen for studiet er at det er lite kompetanse om
jord blant flere produsenter, planleggere, brukere og bestillere. Ledergruppa mener
at dette absolutt kan bli et studium i framtida, men mener at behov/studentmarked
må utredes mer før igangsetting av hovedprosjekt anbefales.
b) Praktisk miljøledelse og bærekraftig konseptutvikling er også et spennende prosjekt,
som ledergruppa har tro på at kan bli et fagskolestudium i framtida. Også her er det
ønskelig å utrede behov/studentmarked mer før igangsetting av hovedprosjekt
anbefales
I dette studiet vil bl.a. stiftelsen Miljøfyrtårn kompetanseheve 1-2 av våre ansatte til
å bli konsulenter for stiftelsen, og på denne måten bygge sertifiseringsordningen inn
i studiet.
2. Status fra arbeidet i jubileumskomiteen for Veas 100-års jubileum
Markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud gav en kort statusrapport fra
jubileumskomiteens arbeid. Saken tas opp igjen i styret for diskusjon i løpet av 2020.
3. Hageplanlegging desentralisert gjennomføring – Mære, Trøndelag
Det jobbes med å inngå en avtale med Mære landbruksskole i Trøndelag om
gjennomføring av studiet der. Vi må leie inn noe kompetanse derfra, mens hovedlærer i
studiet er Vea-ansatt.
4. Status organisasjonsendring
Omorganiseringa er gjennomført ihht vedtak som ble fattet. Det vil bli avtalt
gjennomføring av evaluering i organisasjonen på MB-møte 14.1.20 – ett år etter.
Resultater jeg mener å se:
- Mer målrettet arbeid med kurs på Vea. Inntektene øker i 2019 og det er lagt
godt til rette for å øke aktivitet og inntektskrav i 2020. Tydelig fokus!
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Utdanningsnivåene rendyrkes, og vi må faktisk passe på at dette ikke får så
stort fokus at vi glemmer helhetstenkningen! Spesielt viktig på
avdelingsledernivå.
- Det skjer mye på utvikling, så satsingen har vært vellykket. Samtidig skjer det
såpass mye nå, at vi enten må «holde igjen», eller øke ressursene på dette
ytterligere.
- Det er lagt godt til rette for å styrke det studieadministrative arbeidet
gjennom at 4-5 ansatte nå er samlet i kontorfellesskap for i større grad å
kunne samarbeide om ulike oppgaver innenfor arbeidsområdet. I tillegg er
det gjennomført en grundig prosess for å se på fordeling av arbeidsoppgaver
og sikre overlappende kompetanse. Ny fagskolesekretær er på plass fra
1.1.20, etter at arkivleder sa opp og sluttet i jobben høsten 2019.
5. Faglærer Siv E Heimdal, har, i uformell dialog med ordføreren i Ringsaker og på eget
initiativ, kommet med idéen om å arrangere EM eller VM for blomsterdekoratører i
Innlandet en gang i framtida. Ideen er gitt videre til Interflora v/Jørn Inge Løssfelt. En
avgjørelse om og eventuell søknad må Interflora stå for. Så får Interflora avgjøre om de
vil ha med Vea som en samarbeidspartner og Vea må i så fall ta stilling til en slik
forespørsel.

Styret tok sakene til orientering.

Referent: Stein Aarskog

