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Tilstede: Arild Sørum Stana, , Jørn Inge Løssfelt, Tor Rullestad, Ingrid Marie Aarre, Vidar
Kristiansen, Anne Stine Solberg, Magnus Nyheim
Fra administrasjonen: Stein Aarskog (rektor)
Tid: kl 1000-1145
Sted: TEAMS
S 2020/15

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ytterligere en sak (under orienteringssaker) ble meldt inn.
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent uten andre bemerkninger

S2020/16

Godkjenning av referater fra styremøte den 5.3.20 og 16.4.20 (TEAMS-møte
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 5.3.20 og 16.4.20 godkjennes.

S2020/17

Strategisk tema: Kvalitet i utviklingsprosesser
Vedtak:
Saken ble diskutert i Fagskolestyret og følgende momenter følges opp:
✓ Rutine 7.1. i kvalitetssikringssystemet videreutvikles
✓ Ressursdisponering og organisasjonsutvikling
✓ Bevissthet på Veas identitet og merkevare

S2020/18

Budsjetrapportering pr. 17.4.20
Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering
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Forberedelse til etatsstyringsmøte 2020
Vedtak:
Fagskolestyret gikk gjennom skoleeiers foreslåtte agenda og gav innspill som skal tas med inn i møtet.
Vi foreslår at møtet gjennomføres enten den 5. eller den 12. juni. I tillegg til rektor og styreleder deltar
styremedlem Magnus Nyheim.

S2020/20

Riksrevisjonens beretning 2020
Vedtak:
Fagskolestyret tar riksrevisjonens beretning for 2019 til orientering

Orienteringssaker
1. Søkertall for oppstart høst 2020
Rektor orienterte om gode søkertall, med mange kvalifiserte søkere, både til fagskolestudiene og
opplæring for voksne. Vg2 vil ikke starte høsten 2019 grunnet lave søkertall.
2. Status koronasituasjonen
Rektor orienterte om koronasituasjonen. Alle eksamen for videregående nivå er avlyst, men
gjennomføring av eksamener i fagskolen og for privatister skal prioriteres.
Det jobbes med forberedelse av helt eller delvis åpning av Vea enten fra 18.5.20 eller fra
skolestart i august. Avgjørelse på om skolen åpner 18. mai vil bli tatt 13.5.
3. Søknad om endring i fagområdeavgrensing
Søknaden er ferdigbehandlet i NOKUTS styre og vi fikk gjennomslag for endring. Veas
fagområde er nå avgrenset slik:
Grønne design- og miljøfag har fokus på miljø- og klimautfordringer og kjennetegnes av at
utdanningene er innenfor fagområdet som omhandler bærekraftig design, utvikling, skjøtsel,
vedlikehold, drift og forvaltning av inne- og utemiljøer samt bruk av vegetasjon i terapi og
folkehelsesammenheng.
Avgrensningen er knyttet til utdanninger innen og på tvers av disse yrkesfeltene:
• Blomsterdekoratør og interiør- og utstillingsdesign der bruk av plantemateriale er sentralt
• Anleggsgartner, landskapsentreprenør og landskapspleier
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Driftsoperatører innen natur, idrett og park
Produksjon og omsetning av planter
Hageplanlegging
Yrkesfelt innen bygg- og anleggsvirksomhet som i hovedsak baserer seg på
ingeniørbiologiske og bærekraftige løsninger.

I tillegg omfatter fagområdet bruk av vegetasjon og landskap i virksomhet knyttet til folkehelse hvor
kompetanse knyttet til ovennevnte yrkesfelt er sentralt.

Styret tok sakene til orientering.

Referent: Stein Aarskog

