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Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Marte Tøndel, Anne Helene Midtveit, Karsten Totland
Raddatz, Ingrid Marie Aarre, Anne Stine Solberg
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)
Tid: kl 0900-1230
Sted: TEAMS
S 2020/36

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

S 2020/37

Godkjenning av referater fra styremøte den 4.9.20
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 4.9.20 godkjennes.

S2020/38

Valg av nestleder i fagskolestyret
Styreleder fremmet forslag om at Marte Tøndel velges som nestleder.
Vedtak:
Marte Tøndel ble valgt som nestleder i fagskolestyret

S2020/39

Budsjetrapportering pr. 03.11.20
Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering
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Fastsettelse av ny dato for strategiseminar og sluttbehandling av ny mål- og
strategiplan
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at det utsatte strategiseminaret for styret gjennomføres den 8.-9. mars 2021.
Styremøte den 26, februar gjennomføres som Teams-møte.
Sluttbehandling av mål- og strategiplan 2022-2025 i fagskolestyret, utsette fra våren 2021 til høsten
2021.

S2020/41

Vg2 blomsterdekoratør på Vea

Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at Vea ikke tilbyr Vg2 blomsterdekoratør fra 2021, mens blomsterdekoratør for
voksne videreføres som i dag.

S2020/42

Strategisk tema: De store linjene i Veas fremtidsstrategi
Vedtak:
Styret gav sine innspill til temaet og rektor sørger for at disse tas med videre i strategiprosessen.

Orienteringssaker
1. Status koronasituasjonen
Vi er veldig godt fornøyde med at det har vært mulig å gjennomføre stedbaserte samlinger for
elever og studenter gjennom høsten, uten at vi har fått noen smittetilfeller inn på Vea. Klassene
har da kommet godt i gang. Skolen er stengt for fysiske samlinger i uke 46 og 47, og det
gjennomføres nettundervisning for alle klasser.
2. Utvikling av nye studier
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To sakkyndige komiteer er nå i arbeid og skal vurdere til sammen tre studier. Den ene
komiteen skal vurdere Anleggsgartnertekniker som er revidert fra 90 til 120 STP. En av
modulene i AGT, Grøntanleggslære med LOD, vurderes også av de sakkyndige som et
selvstendig studium på 30 STP. Den andre komiteen vurderer studiet Grønt, levende, interiør,
60STP. Begge studiene legges fram for behandling i fagskolestyret på styremøte den 4.
desember.
3. NOKUT-tilsyn
NOKUT er i gang med tilsynsrunde på fagskolenes kvalitetssikringssystem. Ifølge oversikt fra
NOKUT vil Vea få tilsyn høsten 2021.
4. Revisjon av kvalitetssikringssystemet
Vi har nå hatt en omfattende revisjon av kvalitetssikringssystemet vårt. Dette har bakgrunn i
innføring av NOKUTS studiebarometer for fagskolen, ny fagskolelov og nye forskrifter.
Revisjonen blir behandlet i kvalitetsseminaret i begynnelsen av desember og legges fram for
fagskolestyret i februar.
5. Lokale lønnsforhandlinger 2020
I hovedavtalen med akademikerne er det fastsatt at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger
med virkning fra 1. oktober 2020. Det er ikke avsatt sentrale midler til lokale forhandlinger i
avtalene med LO stat, Unio og YS stat. Disse få et generelt sentralt lønnstillegg i 2020.
Vedtak:
Styret tar sakene til orientering
Referent: Stein Aarskog

