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Tilstede: Arild Sørum Stana, Jørn Inge Løssfelt, Aasa Gjestvang, Per Spangen, Britta From. 

 

Meldt forfall: Rolf Kristiansen, Tor Rullestad, Håkon Aulie Nettum, Hans Arne Krogsti 

(vararepresentant), Vigdis Ringstad (vararepresentant) Anne Stine Solberg (vararepresentant 

ansatte) 

 

Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor) 

 

Tid: kl 1000-1330 

 

Sted: Norges grønne fagskole – Vea, rektorboligen 

 

 

S 2017/34 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

 

 

Innmeldt eventueltsak:  

✓ Styringsparametre i tildelingsbrev 2018 v/ rektor 

 

Innmeldt orienteringssak: 

✓ Orientering fra Etatsstyringsmøte v/ Styreleder 

 

Vedr. saksnummerering eventueltsaker, orienteringssaker og saker som er behandlet 
elektronisk utenom fastsatt møteplan 

 
- Eventueltsaker gis hvert sitt nummer og eget vedtak for hver sak. Dette medfører at 

saksnummeret kommer fram i referatet.  

 

- Orienteringssaker gis ett saksnummer pr. møte. Som oftest har vi ett vedtak om å ta 

informasjonen til orientering.  

 

- For saker vi behandler utenom fast møteplan, så skal det framkomme at disse er behandlet 

elektronisk. Disse skal registreres som egne møter, og da vil vi behandle referatet som egen 

godkjenning under sak om godkjenning av referat påfølgende styremøte.  

 

- Styret har behandlet to saker elektronisk siden forrige møte og disse tas inn for godkjenning i 

S2017/35 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent med innmelding av en eventueltsak og en orienteringssak. 
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S2017/35 
Godkjenning av referat fra styremøte den 10. mai 2017 

 

 

 

Vedtak: 

Referatet fra styremøte den 10. mai 2017 godkjennes 

 

Sak 2017/32 Vedtak fattet i elektronisk behandling (sendt til fagskolestyret den 21.6.2017) «Oppstart 

og avlysning av studier høsten 2017» godkjennes 
 

Sak 2017/33 Vedtak fattet i elektronisk behandling (sendt til fagskolestyret den 18.8.2017) «Lokale 

lønnsforhandlinger 2017» godkjennes 

 

 

S2017/36 
Budsjettrapport pr. 28.9.2017 

 

 

 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering 

 

 

 

S2017/37 
Strategisk fokus 

 

 

 

Styreleder informerte om kontakt med departementet 

Rektor informerte om arbeidet med mål- og strategiplan, og vurdering av samarbeidet med 

utdanningsnivået over fagskole.   

 

Vedtak  

1. Fagskolestyremøtet vedtar å avholde telefonmøte den 11.10.17 

2. Styret ønsker at det i utarbeidelse av ny mål- og strategiplan, jobbes med å videreutvikle 

samarbeid med utdanningsnivået over samt se på muligheter for utvidelse av eksisterende 

fagområde. 

 

 

S2017/38 Behandling av nytt fagskolestudie: Lokal overvannsdisponering 

 

 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Lokal overvannsdisponering 
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S2017/39 
Behandling av revisjon og opprettelse av nye studier 2017 

 

 

 

Vedtak: 

 

a) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt 

b) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Produksjon gartner og grønt 

c) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Omsetning gartner og grønt 

d) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse 

e) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel 

f) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Historiske grøntanlegg 

g) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Botanisk design og ledelse 

h) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Blomsterfaglig produktutvikling 

i) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse 

j) Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder 

k) Fagskolestyret godkjenner ikke fagskolestudiet Hagedesign. Rektor igangsetter arbeid med 

utarbeidelse av ny studieplan der innholdet i fagskolestudiet Park- og hagedrift ivaretas. 

Sakkyndig komités innspill skal vurderes i arbeidet og arbeidsgruppas kommentarer skal 

vektlegges. Sakkyndig komité oppnevnes og studiet legges fram for ny behandling i 

fagskolestyret. 

 

 

S2017/40 
Studieportefølje 2018 

 

 

 

Vedtak: 

 

Fagskolestyret vedtar følgende studieporteføljen for oppstart høsten 2018: Lokal overvannsdisponering, 

Gartner med antikvarisk kompetanse, Historiske grøntanlegg, Park- og hagedrift (forbehold om 

godkjenning), Skjøtsel og drift av uteområder, Grønn gründer, Eksperimentell formgivning, Botanisk 

design med ledelse, Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, Driftsledelse gartner og grønt, 

Produksjon gartner og grønt, Bedriftsledelse (kurs), Vg2 blomsterdekoratør, Blomsterdekoratør voksne 

heltid, Blomsterdekoratør voksne deltid, Gartner voksne deltid. 

 

 

S2017/41 
Eventuelt: Styringsparametre i tildelingsbrev 2018 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til styringsparametere for tildelingsbrev 2018, 

med mulighet for å gi tilbakemeldinger fra Vea. 

 

 

Vedtak: 

Fagskolestyret støtter de foreslåtte styringsparametere fra Kunnskapsdepartementet. 
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S2017/42 Orienteringssaker 

 

 

1. Orientering fra etatsstyringsmøtet 

Styreleder orienterte fra etatsstyringsmøtet som ble avholdt i juni 2017. Referat fra møtet 

sendes styret når dette foreligger. 

2. Høringsuttalelse til ny fagskolelov er sendt etter dialog med styreleder. Ytterligere endringer 

vil komme både i lov og retningslinjer fra NOKUT og dette vil føre til endringer i både 

studieplaner og i studieadministrative rutiner og retningslinjer når loven er vedtatt. 

3. Utredning kurs- og oppdragsvirksomhet. I løpet av våren er det gjennomført et forarbeid 

knyttet til opprettelse av kurs- og oppdragsavdeling. Vea har hatt begrenset med ressurser og 

har ikke vært i stand til å sluttføre en utredning. Ledergruppa tar nå over utredningsarbeidet og 

vil legge fram utredningen i løpet av første halvår 2018. 

4. Høringsuttalelser ifbm regjeringens forslag om endringer i yrkesfagutdanninga er gitt fra Vea 

ifht design- og håndverk (blomsterdekoratør). 

5. Deltagelse i NOKUTS pilotering av studentundersøkelsers for fagskolestudenter. Med 

bakgrunn i tiltaket «Regjeringen vil foreslå å innføre studiebarometer for 

fagskoleutdanningene» fra Meld. St. 9 (2016- 2017) Fagfolk for fremtiden, er det igangsatt et 

pilotprosjekt blant utvalgte fagskoler. Vea er invitert med i dette prosjektet. Fullverdige 

undersøkelser blant alle fagskolestudentene er tenkt gjennomført våren 2018.  

6. Utdanningskvalitetspris for fagskoler. På lik linje med universitet- og høgskolesektoren, skal 

det nå etableres en kvalitetspris for fagskoler. Prisen etableres som en årlig pris for å «belønne 

fremdragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning» og har til hensikt å 

«stimulere institusjonene og fagmiljøene til å videreutvikle kvaliteten på utdanningen». Det 

fremheves at tiltaket bør være et nyskapende pedagogisk arbeid som forbedrer 

utdanningskvaliteten, hvor samspillet mellom fagskolen, studenten og arbeidslivet står sentralt. 

Tiltaket bør også være overførbart til andre fagmiljøer og institusjoner. 

 

 

 

 

Referent: Stein Aarskog 


