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REFERAT fra fagskolestyremøte
Dato: 13. januar 2017

Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Rolf Kristiansen (via Skype), Tor Rullestad, Hans Arne
Krogsti, Sarah Fjeld, Vidar Kristiansen, Håkon Aulie Nettum, Anne Stine Solberg
Meldt forfall: Aasa Gjestvang, Per Spangen
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor), Anne Hagen Bakken (avdelingsleder gartneravdelingen deltok i
behandling av sak 2017/3)

Saksliste:
S 2017/1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ved møtets start ble det meldt inn en tilleggssak: Oppnevnelse av sakkyndig
komité for fagskolestudiet lokal overvanssdisponering. Saken gis saksnummer
2017/6.
Det ble ikke gitt merknader eller innsigelser utover dette

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent uten bemerkninger
S 2017/2

Godkjenning av referat fra styremøte den 2. desember 2016
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 2. desember 2016 godkjennes

S2017/3

Revisjon av fagskolestudiet anleggsgartnertekniker
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at fagskolestudiet anleggsgartnertekniker omarbeides til å
bli en studie på 90 fagskolepoeng, og markedsføres som dette med oppstart
høsten 2017. Sammen med ny studieplan skal det utarbeides et dokument som
klargjør alle endringer i studiet og begrunner disse.
Fagskolestyret oppnevner sakkyndig komité bestående av Ruben Høie, Nina
Åshaug og Haakon Skaaret.

S2017/4

Strategisk tema
Vedtak:
Fagskolestyret tar informasjon om Stortingsmeldingen og informasjon fra
skoleeier om framtidig eierskap til orientering.

Referat fra styremøte for fagskolestyret den 13.1.2017
Styreleder og rektor utarbeider notat med fagskolestyrets synspunkter knyttet til
framtidig eierskap, der en tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) ønskes vurdert først. Notatet sendes skoleeier.
Rektor legger fram en vurdering knyttet til framtidig eierskap på neste styremøte
S2017/5

Styreevaluering
Vedtak:
Styret gjennomførte styreevaluering og styreleder, sammen med rektor,
utarbeider en oppsummering med prioriterte tiltak for forbedring av styrets
arbeid. Styret behandler oppsummeringen i neste styremøte.

S2017/6

Oppnevnelse av sakkyndig komité for fagskolestudiet lokal
overvanssdisponering
Vedtak:
Fagskolestyret oppnevner Henrik Berntsen, Jon Arne Engan og Nina Nilsen
Åshaug til sakkyndig komité for vurdering av fagskolestudiet lokal
overvanssdisponering.

Orienteringssaker
-

Rektor orienterte kort om positive tilbakemeldinger på navneskifte og på
all mediedekning i forbindelse med dette. Prosessen med å få på plass alt
det praktiske knyttet til navneskiftet er gjennomført på en god måte av
alle ansatte som har vært involvert i dette arbeidet.

Eventuelt

Ref: Stein Aarskog

