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Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Rolf Kristiansen, Hans Arne Krogsti, Håkon Aulie
Nettum, Anne Stine Solberg, Trude Mæhlum og Ida Andersson.
Meldt forfall: Aasa Gjestvang, Jørn Inge Løssfelt, Per Spangen
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)
Tid: kl 1000-1400
Sted: Rektorboligen, Vea
S 2018/34

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

S2018/35

Godkjenning av referat fra styremøte den 28. august 2018
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 28. august 2018 godkjennes

S2018/36

Kompetansehevingsplan for Vea
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til kompetansehevingsplan for Vea

S2018/37

Ny organisering
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar rektors forslag (modell 3) som nytt organisasjonskart. Rektor iverksetter
omorganiseringen og orienterer styret om status i prosessen på kommende styremøter
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Forberedende lokale lønnsforhandlinger 2018
Vedtak:
«Fagskolestyret gir rektor de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forberedende drøftinger ifm de
lokale lønnsforhandlingene 2018, inkludert fastsettelse av lønnsendring for ledere på neste ledernivå.»
«Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets praksis og stramme budsjettrammer beslutter
fagskolestyret at det ikke avsettes/tilføres ytterligere egne midler til årets lokale lønnsforhandlinger».
Fagskolestyret forhandler rektors lønn. Disse forhandlingene føres mellom styret og rektor og holdes
utenom den sentralt avsatte forhandlingspotten».

Eventuelt
Ingen eventueltsaker ble behandlet i møtet.

Orienteringssaker
1. Vedtak om godkjenning av fagskolestudiet grønn helse
Den 17.9 fikk vi godkjenning fra NOKUT for studiet grønn helse - helsefremming gjennom
aktiv og passiv deltagelse i bruk av planter og natur.
2. Status skolestart
Skolestart 2018 har gått bra. Fokuset på igangsetting av nettbasert undervisning er høyt både
blant ansatte og studenter. Vi er innforstått med at vi er i en lærende prosess og at det er
viktig å ha høy oppmerksomhet på dette.
3. Organisasjon for Norske fagskolestudenter
Det er gjennomført informasjonsmøte for fagskolestudentene med representant fra
Organisasjon for Norske fagskolestudenter (ONF), og på studnetforum den 18.10.18 skal det
tas stilling til eventuell innmelding.
Organisasjon for norske fagskolestudenter er politisk uavhengig og skal ivareta
fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår. ONF ble stiftet i 2012, og i dag er 30
fagskoler og til sammen 10 500 studenter medlemmer i ONF.
4. «Jul i Prøysen» med Tv2 og Ringsaker kommune
Vea er kontaktet i forbindelse med førjulsprogrammet «Jul i Prøysen». Det skal gjennomføres
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4 sendinger med en kjendis i hvert program og Vea skal være med i juleverksted. Alle detaljer
er ikke klare, men det ligger an til at 4 blomsterdekoratørlærere skal være med i
programserien.
5. Vea på NM i blomsterdekorering

Under forrige helgs NM i blomsterdekorering var en faglærer som jobber på Vea engasjert
som oppgavegiver og dommer, en annen som hoveddommer og en tredje som
materialforvalter. Alle disse var engasjert av Interflora Norge. I tillegg deltok elevene fra
fjorårets Vg2-klasse og voksenopplæringa som assistenter for hver sin NM-deltager i
konkurransen. Vea var også representert med flere lærere og markeds- og
informasjonsrådgiver som bidro med artikler og bilder både til hjemmeside og sosiale medier.
Årets BVH-klasse bidro i to dager som hjelpere til kreativ leder i pyntingen av festlokalet

Referent: Stein Aarskog

