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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 1000-1400
Sted: TEAMS
S 2020/43

Godkjenning av innkalling og saksliste
En eventueltsak ble meldt inn og sak 47 behandles før sak 45.
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent uten øvrige bemerkninger

S 2020/44

Godkjenning av referater fra styremøte den 13.11.20
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 13.11.20 godkjennes.

S2020/45

Strategisk tema: Vea profilen
Utgangspunkt for diskusjonen var utsendt notat og rektors innledning til saken.
Vedtak:
Styret drøftet notatet og ønsker å utvikle én samlet portefølje. Vea skal ha hovedfokus på potensialet
innenfor vårt akkrediterte fagområde i videre utvikling av studieportefølje. Styret ønsker at Vea skal
følge med i utvikling om framtidig institusjonsakkreditering for fagskoler.

S2020/46

Budsjetrapportering pr. 26.11.20

Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering
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Godkjenning av fagskolestudiene Anleggsgartnertekniker og Grøntanleggslære
med LOD
Vedtak:
Fagskolestyret godkjenner fagskolestudiene Anleggsgartnertekniker og Grøntanleggslære med LOD.
Begge studiene åpner for innsøking fra høsten 2021.

S2020/48

Nedleggelse av fagskolestudiet Lokal overvannsdisponering

Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at fagskolestudiet Lokal overvannsdisponering legges ned. Rektor rapporterer
endringen til NOKUT og andre instanser som skal ha denne informasjonen jf. rutine for dette.
Fagskolestyret ønsker at lokal overvannsdisponering følges opp overfor en bredere målgruppe i tida
framover.

S2020/49

Internasjonalt arbeid
Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at arbeidet fortsetter i hovedprosjekt og at det utarbeides KA2-søknad for
prosjektet Craft Skills within garden conservation.
Fagskolestyret tar informasjon om annet pågående internasjonal arbeidet til orientering.

S2020/50

Styrebehandling av fagskolestudiet Grønt levende interiør
Vedtak:
Styret vedtok at det innkalles til ekstraordinært styremøte i løpet av januar 2021 for å behandle
fagskolestudiet Grønt levende interiør.
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Medarbeidersamtale med rektor
Innledning v/ styreleder.
Rektor deltok ikke under denne saken.
Styret gav innspill til medarbeidersamtalen med rektor.

Vedtak:
Fagskolestyret vedtar at styreleder har medarbeidersamtale med rektor før jul ut fra de synspunktene
som kom fram i møtet.
Styreleder informerer styret om samtalen i neste styremøte.

S2020/52

Eventueltsak: Studieporteføljen 2021
Rektor informerte om bakgrunnen for saken:
På styremøte den 4.9.20 vedtok styret studieportefølje for oppstart høst 2021 etter anbefaling fra
ledergruppa. Studieporteføljen behandles i styret relativt tidlig og mye kan skje mellom september og
desember da vi skal melde inn studier for innsøking til samordna opptak.

Vedtak:
Styret vedtok at det innkalles til ekstraordinært styremøte i løpet av januar 2021 for å behandle mulig
justering av studieportefølje for innsøking til høsten 2021.

Orienteringssaker
1. NOKUT-vedtak i vurdering av nye fagskolestudier
✓ Interiør – med fokus på inventar, farge og materialbruk i et bærekraftig
perspektiv er godkjent av NOKUT med et MÅ-punkt, som sier at vi må fjerne
begreper bærekraftig perspektiv i navnet da kun 10 av 120 STP omhandler bærekraft. Vi
mener at dette blir feil, da bærekraftstenkningen gjennomsyrer studiet. Vi har derfor
sendt klage til NOKUT på vedtaket og argumentert for en omgjøring med konkret
begrunnelse i alle læringsutbytter på emnenivå der bærekraft inngår.

✓ Anleggsledelse ble ikke godkjent av NOKUT med begrunnelse om at læringsutbyttene
er for ambisiøse for en utdanning på 20 STP. I tillegg er noen av læringsutbyttene for
generelle og andre for omfattende. Sakkyndige påpeker også at vi må øke den formelle
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nettpedagogiske kompetansen og sikre oppdatert yrkeskompetanse i fagmiljøet. Arbeidet
er igangsatt for å søke på nytt innen 10.2.21.

2. Status koronasituasjonen
Vea holder delvis stengt fram til jul. En klasse hadde stedbasert samling forrige uke og en annen
kommer neste uke. Resten av undervisningen har foregått som nettundervisning.
Slik situasjonen nå utvikler seg håper og tror vi på at vi kan være tilbake til ordinær drift etter nyttår.
Endelig avgjørelse om dette tas i løpet av romjula, noe elever og studenter er orientert om.

Vedtak:
Styret tar sakene til orientering
Referent: Stein Aarskog

