■ Referat frå drøftingsmøte mellom rektor og organisasjonane
med heimel i Hovudavtalen Del B, § 3
ved Haram vgs.
Sakliste: 3/2018-2019

Til stades:

Frå organisasjonane:
Organisasjon:………………………………Namn:………………………….
Utdanningsforbundet
Solveig Beadle
NITO
Torbjørn Volstad
Lektorlaget
Terje Pettersen
Frå arbeidsgjevar:
Rolle:……………………………………………Namn:………………………….
Rektor
Jan Magne Helland
Ass.rektor
Håvard Garshol
Kopi av referat skal straks leggjast ut på nettsida til skolen
under OD-møter: http://mrfylke.no/Intranett/ArbeidsgivarHR/Arbeidsgivarpolitikk/Medraaderett/Droeftingsmoeterutdanning/Lokale-OD-referat

Stad og tid:

Brattvåg,5.11.2018 kl. 09:40 Stad: Rom 178
Referent:

Neste møte:
Dato:

Stad:

Sakliste

Sak 14/18-19: Gjennomgang referat 2018 – Godkjent.
Sak 15/18-19: Vikartimar – betaling 100 % eller 150 %.
Delt ut notatet «Nærmare presisering av overtid etter SFS2213».
Skulen har ein del innarbeide ordningar, men leiinga er villig til å sjå på dette om organisasjonane
ønskjer ei endring her.
Sak 16/18-19: Gjennomgang Årsmelding 2017/2018
Det i hovudsak gode resultat som kjem fram frå førre skuleår. Sjølv om gjennomføringstalet som vert
lagt fram er godt, viser det seg at det også er feil i talmaterialet for elevar som slutta. Dette vil gje enda
betre resultat om vi rettar denne feilen.
Sak 17/18-19: Økonomi – status for 2018
Vi hadde eit underskot på 495.000 som vi tok med frå 2017. Ut frå dei opplysningane vi no har, ser det
ut at vi kan redusere litt på underskotet for 2018. Kjem ut med eit underskot på ca. 440.000. Vi fekk ein
reduksjon i budsjettet på vel 3,2 millionar i 2018. Vi har ikkje fått forklaring på 1,4 millionar av dette
kuttet. Er det gjort ein feil i budsjett tildelinga her, vil vi kome godt ut økonomisk i 2018.
Sak 18/18-19: Forslag til datoar for OD-møte våren 2019:
Tysdag 15.01., Tysdag 12.02., Tysdag 12.03., Tysdag 9.04. og tysdag 7.05. kl. 09:40 alle dagar.
Ber om tilbakemelding om det er feil eller ting som burde med i referatet.

Brattvåg 14. november 2018

Jan Magne Helland

