
 

 

 

 

 

 

Til 

Til skolefaglige ansvarlige/skolefaglige utsendinger i Østre Agder 

 

Arendal 9.oktober 2017 Referat fra Østre Agder skoleforum onsdag 4.oktober 2017 i Arendal kultur- og ra dhus 

 

Disse møtte: Leder Niels Songe-Møller – Grimstad, Roar Aaserud – Arendal, Rune 
Kvikshaug Taule – Froland og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 

Inger Bumark Lunde – Risør, Tore Flottorp – Åmli, Tonje Berge Ausland – Gjerstad, 
Elisabet Christiansen – Tvedestrand og Anna Svenningsen – Utdanningsforbundet, hadde 
meldt forfall. 

Under behandlingen sak 2 felles deltok Bjørg Løhaugen fra Arendal kommune.  

Følgende har permisjon: Torbjørn Torblå – KS. 

Ole Jørgen Etholm møtte fra sekretariatet. 

SAKSLISTE 

 

1. Referat fra møte 16.august 2017  

Ingen merknader til referatet. 
 

2. Felles videreutdanning – status 

Leder av arbeidet med felles videreutdanning Bjørg Løhaugen fra Arendal kommune 

orienterte om status for framdriften. Tilbud om felles videreutdanningstilbud er kun 

mottatt fra en av de kontaktede høyskole-/universitetsmiljøene. Universitetet i Agder kan 

stille med et slikt tilbud for regionen. I deres tilbud ligger det inne et studiebesøk til 

England. Østre Agder skoleforum vil anbefale at dette blir tatt ut da det vil gi betydelige 

ekstrautgifter. 

 

Østre Agder skoleforum vil anmode arbeidsgruppen om å få på plass en foreløpig avtale 

med UiA vedrørende etablering av tilbudet. Av hensyn til anskaffelsesreglementet må en 

forsikre seg om at det gjøres formelt riktig, men en antar at dette skal være formelt 

uproblematisk i dette tilfellet som et offentlig/offentlig samarbeid. En avtale må utformes 



 

 

 

 

slik at den gjelder for ett år. Kommunene må stå fritt i forhold til valg av leverandør hvis det 

blir aktuelt å etablere flere videreutdanningstilbud i senere år. 

 

Skolelederne og tillitsvalgte i Østre Agder skoleforum får et viktig oppdrag i forhold til å 

informere om tilbudet overfor aktuelle lærere i sine virksomheter. Tilbudet bygger på 

vilkårene i den statlige ordningen, men med lokale premisser som tilbud i lokalmiljøet og 

prioritering av engelskfaget i denne omgang. 

 

Østre Agder skoleforum anmoder arbeidsgruppen om å lage en kort orientering om tilbudet 

som de kan benyttes i informasjonsarbeidet i egen kommune. 

 

En ber om at det blir redegjort for tilbudet på Østre Agders nettsider. 

 

Østre Agder skoleforum ber om å få en status for etableringen av tilbudet på sitt møte 

6.desember. Det er ønskelig om det lokale videreutdanningstilbudet kan ha en søknadsfrist 

som ligger tidligere enn den statlige fristen. 

 

3. Østre Agders skoleforums rolle i Fagfornyelsen 2017-2020  

Det var enighet om ikke å benytte Østre Agder skoleforum i denne sammenheng, men kan 

tas inn hvis det er naturlig. 

 

4. Tilbakemelding på søknad om midler til lokal kompetanseheving. 

Før møtet var det mottatt signaler på utdanningsmøtet om at fylkesmannen setter foten 

ned i forhold til å frikjøpe av lokal prosessveileder. Vi får også tilbakemelding på at dette 

ikke er å anse som en søknad, men derimot en plan. Østre Agder skoleforum anser det som 

vanskelig å kutte ett element i vår plan. Fylkesmannen har tatt initiativ til å møte 

kommunene i Østre Agder fredag 27.oktober for å drøfte planen for kompetanseheving. En 

må vurdere om en skal kalle inn til et eget møte i Østre Agder for å drøfte hvordan 

utfordringen med manglende prosessveileder skal håndteres. En aktuell løsning kan være å 

anmode styret i Østre Agder om å utsette satsing på felles kompetanseheving til 2018. 

(Etter møtet i Østre Agder skoleforum har sekretariatet mottatt den skriftlige 

tilbakemeldingen fra Fylkesmannen og denne vedlegges referatet. Den bekrefter de signal 

som ble gitt i utdanningsmøtet.)  

 
5. Tettere samarbeid innenfor rammen av Østre Agder om fagfeltet barnehage 

Kommunalsjef Roar Aaserud reiste spørsmålet om det kan være behov for å etablere 
samarbeid innenfor barnehagesektoren med bakgrunn i at etablerte 
samarbeidsstrukturer på feltet er i endring. 
 
Det ble drøftet hvordan dette eventuelt kunne inngå i et helhetlig samarbeid på 
oppvekstfeltet. Det ble pekt på utfordringer knyttet til ulik organisering av skole og 
barnehage i de deltakende kommuner. 
 
Det var enighet om at dersom en skal samarbeide på feltet må det være fundert i et 
ønske om slik samarbeid fra barnehagefaglige medarbeidere i kommunene. De må 
avgjøre om et slikt samarbeid innenfor rammen av Østre Agder er mest 
hensiktsmessig. Om det eventuelt skal være en faggruppe underlagt Østre Agder 
skoleforum eller et eget forum på linje med skoleforum må en kunne drøfte hvis en 
ser behovet for samarbeid. 

http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/framtidas-kompetanse/bli-med-pa-fagfornyelsen-i-norsk-skole/


 

 

 

 

 
6. Nye gjesteelevsatser 

Østre Agder skoleforum anbefaler at veiledende satser fra KS gjøres gjeldende fra 
01.01.2018. 
 

7. Aktuelt fra faggruppe utdanning 19.09.2017 

Det vises til referatet fra dette møtet. Aktuelt for oss er tett oppfølging av hvert barn 
gjennom tverrfaglig innsats. Utenforskap og psykisk helse er et økende problem. Ut 
agerende barn og ungdom er et økende problem som stiller kommunene overfor store 
utfordringer. Østre Agder skoleforum mener det er aktuelt å drøfte felles 
kompetansehevende tiltak knyttet til å møte utfordringene med denne gruppen som 
også skaper utfordringer i videregående opplæring. Vi må etterlyse hvordan 
samarbeidet med Stat.ped, PPT og fylkesmannen skal være. Hvilke tilbud ligger i 2. 
og 3.linjetjenesten. Hva er politiets bidrag. Utfordringen oppleves som stor i alle de 
kommunene som deltok i møtet. Behovet for nettverksbygging er stort. 
 
Arendal vurderer BTI på linje med det en del av de andre kommunene har gjort. 
Arendal benytter §8.1 i opplæringsloven når særlige hensyn tilsier endring av 
skoletilbud selv om dette ikke er ønsket av eleven. 
 
Østre Agder skoleforum mener at dette er en så utfordrende problemstilling at de 
ønsker at det forberedes en sak til samarbeidet om hvorledes disse kan møtes. Det 
skal være et møte med Stat.ped 15.november som kan brukes som del av grunnlaget 
for en slik drøfting i Østre Agder skoleforum. 
 

8. Eventuelt 

Skoleskyss knyttet til elevers arbeidsuke 

Kommunene kreves ekstra for transport av elever når de er ute i arbeidsuke. Froland 
har forsøkt å få de normale transportutgiftene til eleven i det som skal betales for 
arbeidsuken, men har blitt avvist av Agder kollektivtrafikk. En må vurdere om saken 
av prinsipielle grunner bør løftes inn for styret 
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