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Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Tor Rullestad, Hans Arne Krogsti, Per Spangen,
Håkon Aulie Nettum, Trude Mæhlum
Meldt forfall: Ida Andersson, Rolf Kristiansen, Aasa Gjestvang
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)
Tid: kl 1000-1400
Sted: Rektorboligen, Vea
S 2018/27

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

S2018/28

Godkjenning av referat fra styremøte den 8. mai 2018
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 8. mai 2018 godkjennes

S2018/29

Budsjettrapport pr. 20.8.2018
Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering.

S2018/30

Strategisk fokus
Rektor innledet med en orientering om samarbeid med yrkesfeltet: hva NOKUT krever, hva
som forventes av bransjene, hvilke former for samarbeid Vea har og status på dagens
samarbeid.
Vedtak:
Fagskolestyret diskuterte temaet samarbeid i arbeidslivet og gav sine innspill. Rektor tar opp igjen
denne saken senere med utgangspunkt i innspillene som kom i møtet og diskusjoner i fagskolens
ledergruppe.
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Avvikling av fagskolestudier
Vedtak:
«Grunnet lav rekruttering over tid, vedtar Fagskolestyret å legge ned fagskolestudiene Driftsledelse
gartner og grønt, Omsetning i gartner- og grøntnæringen og Produksjon gartner og grønt».
«Grunnet manglende rekruttering vedtar Fagskolestyret å legge ned fagskolestudiet Grønn gründer».

S2018/32

Studieportefølje 2019/20
Vedtak:
«Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til studieportefølje med oppstart høsten 2019»

S2018/33

Etatsstyringsmøte vår 2018
Styreleder informerte fra temaer som ble tatt opp i etatsstyringsmøte den 13. juni 2018
Vedtak:
Fagskolestyret tar informasjonen til orientering

Eventuelt
Ingen eventueltsaker ble behandlet i møtet.

Orienteringssaker
1. Skolestart har gått bra og vi er godt i gang med det nye skoleåret. Vi har totalt 166
elever og studenter. Fordelingen mellom voksenopplæring og fagskole er ganske nært
50/50.
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Vi har erfaring fra at søkertallene svinger en del fra år til år og vi må øke trykket
ytterligere på rekrutteringsarbeidet for å øke antall studenter ytterligere.
2. Forslag til overordnet organisering nærmer seg ferdigstillelse. Det mangler noe jobbing
med ressursbruk framover og dette skal ledergruppa bruke mer tid på i neste
ledersamling. Deretter legges forslaget fram til behandling i medbestemmelsesmøtet før
styret får det til behandling.
3. Kompetansehevingsplanen må sees i sammenheng med ny organisering og vil bli
behandlet parallelt med denne i medbestemmelsesmøtet og lagt fram for styret i
samme møte.
4. Vea søkte om prosjektmidler til gjennomføring av et internasjonalt prosjekt der målet
var å få til et internasjonalt samarbeid og internasjonalisere fagskolestudiet Gartner
med antikvarisk kompetanse. Dette skulle også kobles opp mot de ulike nivåene i
kvalifikasjonsrammeverket. Vi fikk dessverre avslag på den 27.6.
Av 54 søkere fikk 15 stk. prosjektmidler. Sammen med avslaget fulgte en
evalueringsrapport som gir gode indikatorer og veiledning på hva som kan og bør gjøres
for å forbedre søknaden ytterligere dersom vi velger å søke på nytt.
Vi var også med som partnere i et annet prosjekt som fikk innvilget søknaden. Målet i
dette prosjektet er å sammenligne ferdigheter og kompetanse innenfor grønn sektor på
nivåene 2-6 i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. Dette er et 3-årig prosjekt
med 13 partnere fra 7 land. Innvilgelse kom for kort tid siden og oppstart av prosjektet
er ikke avklart enda.
5. Grønn helse
Sakkyndig rapport ble mottatt fra NOKUT i sommerferien og med frist på å utkvittere
må-punkter den 21.8.18. Vi opplevde at må-punktene var lite omfattende og tilsvar er
sendt NOKUT innen fristen.
Referent: Stein Aarskog

