
 

 

 

 

 

 

Til 

Til skolefaglige ansvarlige/skolefaglige utsendinger i Østre Agder 

 

        Arendal 19.09.2017 

 Innkalling til Østre Agder skoleforum onsdag 6.desember 2017 i Arendal kultur- og ra dhus 

Det avholdes møte i Østre Agder skoleforum onsdag 4.oktober 2017 kl.13.00-16.00 i 

Arendal kultur- og rådhus møterom 256 Eydehavn. Det bestilles kaffe og lefse. 

 

SAKSLISTE 

 

1. Referat fra møte 4.oktober 2017  

Referatet følger vedlagt 

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

2. Felles kompetanseprosjekt – igangsetting 

Prosjektet er tildelt kr.1.450.000 i statlige midler. Det gir en total ramme på 

kr.2.070.000 når kommunal egenandel i form av egeninnsats og budsjettmidler skal 

utgjøre 30%. Dette skaper et behov for å justere summene i utgiftsbudsjettet. 

Prosjektgruppen har følgende forslag vedrørende budsjettet: 

Forslag til vedtak: 

Det kan inngås avtale om kjøp av tjenester fra UiA innenfor en ramme på 

kr.966.000. 

Det settes av en ramme på kr.300.000 til kompetansekoordinator for prosjektet 40% 

stilling. 

Det avsettes kr.183.000 til felles kompetansehevende samlinger for ressurspersoner 

ved skoler og skoleledelse. I dette inngår en halvdagssamling for skoleledelse 

1.halvår 2018. 



 

 

 

 

I samsvar med forutsetningene i søknaden arbeider sekretariatet med sikte på en 

samling av folkevalgte med fokus på 

Implementering av verdigrunnlaget i ny overordnet del av læreplanverket – hva 

innebærer dette for elever og skoler? 

 

Videre arbeid med prosjektet:  

Mandat for kompetansekoordinator – vedlagt 

Kompetansekoordinator gis møte-, forslags- og talerett i Østre Agder 

skolelederforum. 

Arbeid i hver kommune med lokale kompetanseutviklingsplaner. 

 

3. Søknad fra Østre Agder om fylkeskommunale midler til oppfølging av LIM-
planen (Likestilling, Inkludering og Mangfold) – samarbeidsprosjekt 

 

Folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker og koordinator for inkludering 

Elisabeth Nærestad i Arendal kommune orienterter om eventuell søknad om midler 

for oppfølging av LIM-planen for Agder. Vedlagt følger et utkast til søknad. 

 

Rådmennene fikk presentert saken i sitt møte 29.november. Derfra foreligger 

følgende notater: 

Hovedmål for prosjektet er å bidra til et mangfoldig og likestilt utdanningsløp. 

Arbeidet skal ledes av en prosjektleder i 60% stilling, og tidshorisonten for arbeidet 

er tre år. I bunnen av arbeidet ligger en holdningsundersøkelse i befolkningen og en 

levekårsundersøkelse blant mennesker som tilhører gruppen LHBT i regi av 

Østlandsforskning. Undersøkelsen gjennomføres i Kristiansand og Arendal, men den 

vil være relevant for hele regionen. 

 

Ungdataundersøkelsen har dokumentert betydelige utfordringer i ungdomsmiljøet i 

forhold til sex og samliv, der svært mange unge opplever seg utsatt for uønsket 

oppmerksomhet og spredning av bilder. 

 

Prosjektet skal bidra til å gripe fatt i holdninger og adferd med betydelige negative 

konsekvenser for ungdommens oppvekstmiljø. Målet er å bygge ned tradisjonelle 

kjønnsrollemønster i yrkes valg. 

 

Rådmennene uttrykte stor interesse for et program på dette feltet rettet mot skoler og 
barnehager. En premiss for at en skal kunne stille seg bak satsningen er at dette 
forankres i Østre Agder skolelederforum og i Østre Agder helse- og 
omsorgslederforum (HLF). Sekretariatet tok ansvar for at dette legges fram for 
skolelederforum i møtet 6.desember. 
 
Forslag til vedtak: 
Østre Agder skolelederforum stiller seg bak søknaden om midler til oppfølging av 
LIM-planen for Agder og ønsker at kommunene skal påta seg egenfinansieringen i 
prosjektet 



 

 

 

 

 
 
 

 
4. Status i arbeidet med arbeidet med videreutdanningstilbud i engelsk for 

lærere. 
Vedlagt følger utkast til avtale mellom Østre Agder og Universitetet i Agder om 
igangsetting av tilbud. 
Forslag til vedtak: 
Østre Agder skolelederforum tar saken til orientering. 
 
 

5. Programsatsing Folkehelse og levekår 

Orientering om status for arbeidet med BTI ved rådgiver i Risør kommune Malin 

Paust og om Helsefremmende skoler ved Kristine Mikkelsen 

 

Forslag til vedtak: 

Østre Agder skolelederforum tar saken til orientering. 
 

6. Møteplan Østre Agder skolelederforum 2018 

Anbefaling fra sekretariatet er 3 møter 1.halvår og 3 møter 2.halvår. Tidspunkt for 

møtene fastsettes i møtet. 

Vedtak: 

 

7. Eventuelt 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 

 

 

Vedlegg til sak 3 Fagfornyelse 2017-2020 

Det bør brukes enkle uttrykk som flest mulig forstår der det er mulig. 

Obs.:  

Formulering     Forslag til annen formulering 



 

 

 

 

Tekst i kontekst Tekst i sammenheng 

Komparative perspektiver Sammenlignende perspektiver 

Sensorikk Sanser eller sansing 

Etnosentrisme måle og vurdere holdninger normer utifra eget 

ståsted 

Formalestetiske virkemidler effekter i billedkunst og litteratur 

Sosiolingvistisk kompetanse sider av samfunnet som innvirker på språket 

Sekularisering ikke religiøst – tilhører det verdslige samfunnet 

 


