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 Referat 

 

 

Tilstede: Kristin, Charlotte, Marte, Mathias, Marie, Johanne, Aslak 

Forfall: Svein Bredahl, Kjersti Lindøe 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Møterommet 1. etasje, Kongshavn vgs. 

Møtetid: 16.01.2019 16:30 

Referent: Knut Jørgen Kopperud 

Telefon: 23 38 15 00 

 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET 16. JANUAR KL. 1630 

 

 

 

 

Saker i driftsstyret:  

 

Sak nr. 

 

 

01/2019 Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent, men det ble bemerket fra tillitsvalgte at alle 

sakspapirene ble sendt ut for sent..  

02/2019 Godkjenning av referat 

 

Vedtak: Ok, godkjent 

03/2019 Orientering om elevrådets arbeid 

Elevrådsleder Mathias Norheim orienterte om elevrådets arbeid siden forrige 

møte: 

- Julekalender ble gjennomført. Mange forskjellige elever deltok og elevrådet 

var veldig fornøyd med gjennomføringen og resultatet. 

- Det er planlagt juleball 29. januar for Vg3 elevene. 

- Etter ønske fra elevrådet har det blitt planlagt vinteraktivitetsdag i Tryvann 

onsdag 30. januar for alle. 

- Revyen jobber frem mot premiere i slutten av februar. Mange har meldt seg 

inn i revyen, men det streves med å få inn betalinger. Mange har bestilt og 

kjøpt revygensere. 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 
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04/2019 Strategisk plan 2019 

Rektor orienterte om prosessen med utarbeidelsen av strategisk plan. Både ansatte 

og elever har vært grundig involvert i prosessen med å utforme ny strategisk plan 

for 2019. 

 

Vedtak: Strategisk plan er for 2019 er vedtatt slik den er fremlagt. Det forutsettes 

av driftsstyret at planen slik den er vedtatt ikke legger noen føringer for de 

forestående arbeidstidsforhandlingene mellom partene. Det vises til at byrådet i 

rammebrevet sier at elever og lærlinger skal møte medarbeidere med høy 

kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. 

 

 

05/2019 Budsjett 2019 

Anne Gudmundstuen la frem forslag til budsjett for 2019. Aslak Bonde 

kommenterte at budsjettet er et styringsdokument og ønsker at det for fremtiden 

blir gitt en en skriftlig vurdering som synliggjør prioriteringene som er gjort i 

utformingen av budsjettforslaget. Representanten fra UF Marie Torrealba påpeker 

at det er et problem at det er manglende økonomisk handlingsrom og at det burde 

vært midler til å tilsette flere lærere. Det samme påpekte leder for driftstyret 

Kristin Marken. Drifsstyret ønsker gjennom skoleåret å bruke muligheten til å 

vurdere å flytte på midler. Det var ønsket at alle underliggende 

budsjettdokumenter sendes ut til driftsstyrets medlemmer i løpet av 18/1. 

 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent slik det er fremlagt. 

 

  

06/2019 Ny entreprenørskapslinje 2019: CRE8SLO 

Rektor la frem status i arbeidet med oppstarten av ny entreprenørskapslinje. Dette 

ble gjort sammen med fremlegget av forslag til strategisk plan. 

 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

07/2019 Tilsetninger 

Administrativ leder Anne Gudmunstuen sa opp sin stilling som adm. leder 

1.desember og etter en rask rekurtteringprosess ble Ekaterina Kalinina innstilt som 

nr. 1 av 27 søkere og takket ja til stillingen. Hun kommer fra stilling som 

økonomikonsulent ved Foss vgs. 

 

I samråd med fagforeningene har skolen kommet frem til å lyse ut og tilsette 

prosjektstillingen som miljøarbeider fast. Stillingen lyses ut omgående med 

oppstart 1.8.19. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 


