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Tilstede: Arild Sørum Stana, Tor Rullestad, Marte Tøndel, Karsten Totland Raddatz, Trude
Mæhlum Ingrid Marie Aarre, Anne Stine Solberg
Meldt forfall: Anne Helene Midtveit
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Tid: kl 1000-1400
Sted: Vea, Tegnesalen
S 2020/28

Ny styresammensetning
Det nye styret ble presentert og styreleder orienterte om styrets arbeid og rolle.
Fagskolestyret velger selv hvem som skal være styrets nestleder.
Vedtak:
Fagskolestyret vedtok at valget av nestleder gjennomføres på neste styremøte.

S 2020/29

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

S2020/30

Godkjenning av referater fra styremøte den 29.5.20 (TEAMS-møte)
Vedtak:
Referatet fra styremøte den 29.5.20 godkjennes.

S2020/31

Strategisk tema: Fagskolestyrets rolle og arbeidsform i utarbeidelse av ny mål- og
strategiplan
Vedtak:
Fremlagte møteplan med forslag til strategiske temaer til diskusjon i fagskolestyret vedtas. Rektor
utarbeider arbeidsnotat fra behandling av hvert tema som gjøres tilgjengelig for fagskolestyret i
TEAMS.
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Budsjetrapportering pr. 25.08.20
Vedtak:
Fagskolestyret tar budsjettrapporten til orientering

S2020/33

Studieportefølje 2021/22

Vedtak:
Fagskolestyret vedtar det fremlagte forslaget til studieportefølje 2021/2022 for fagskolen og
voksenopplæringen. Fagskolestyret ber om at utredning knyttet til Vg2 blomsterdekoratør legges fram
for behandling i neste styremøte.

S2020/34

Pågående utviklingsarbeid
Utvikling ansvarlig gav en orientering om pågående utviklingsarbeid på Vea
Vedtak:
Fagskolestyret tar informasjonen til orientering

S2020/35

Høring til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning og fagskoleforskriften
Rektor orienterte om endringsforslagene i lov om høyere yrkesfaglig utdanning og
fagskoleforskriften
Vedtak:
Fagskolestyret gir rektor i oppdrag å gi høringssvar til kunnskapsdepartementet innen fristens utløp

Møtereferat
Fagskolestyret

4.9.20

Side 3 av 3

Orienteringssaker
1. Status koronasituasjonen
Vea har gjennomført oppstart av studieåret innenfor fastsatte retningslinjer for smittevern, og
har ikke hatt noen tilfeller av smitte pr. dd. De ansatte bidrar godt for å finne gode løsninger og
håndterer tiltakene som er iverksatt på en god måte. Beredskapsgruppa har diskutert ulike
scenarioer som kan oppstå og er forberedt på å håndtere disse.
2. Søkertall

Skolestart har gått veldig greit også i år. Alle klasser som har startet er godt i gang. To klasser
starter de to neste ukene. Vi har egentlig ikke møtt på noen utfordringer i skolestarten og
mange elever og studenter har uttrykt at de er veldig godt fornøyde med den første uka på Vea
inkludert skolens opplegg for smittevern.
3. Treparts bransjesamarbeid

Treparts bransjeprogram er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen som skal
bidra til at det etableres korte og fleksible utdanningsløp tilpasset bransjenes behov. Tilbudene
skal i tillegg til arbeidstakere også treffe de som er arbeidsledige og permitterte som følge av
koronakrisen. Tilbudene er digitale og utdanningen skal være akkrediterte, slik at studiepoeng
kan gis.
Vea har søkt om midler gjennom Kompetanse Norge i fem ulike søknader. 4 av søknadene er
innvilget, mens den siste er under behandling. Vea har foreløpig gjennomført 2 kurs og vil
gjennomføre ytterligere kurs inneværende skoleår.
4. Referat fra etatsstyringsmøte

Etatsstyringsmøtet 2020 ble gjennomført som TEAMS-møte den 12.6.20. Departementet gir Vea
gode tilbakemeldinger på årsrapport og årsresultater i 2019.
KD viste til at Stortinget har bestemt at det skal være en opptrappingsplan for flere
studieplasser i fagskolesektoren. KD poengterte at også Vea kan delta i kampen om nye
studieplasser selv om de er en statlig finansiert fagskole. KD vil ha dialog med Vea og Diku om
flere studieplasser på Vea fremover.
Utover dette ble det ikke gitt nye styringssignaler fra skoleeier.
Vedtak:
Styret tar sakene til orientering
Referent: Stein Aarskog

