Til
Til skolefaglige ansvarlige/skolefaglige utsendinger i Østre Agder

Arendal 18.august 2017

Referat fra Østre Agder skoleforum onsdag 16.august 2017 i
Arendal kultur- og radhus

Disse møtte: Leder Niels Songe-Møller – Grimstad, Roar Aaserud – Arendal, Tore Flottorp
– Åmli, Rune Kvikshaug Taule – Froland, Anne Grete Glemming – Vegårshei, Tonje Berge
Ausland – Gjerstad, Elisabet Christiansen – Tvedestrand og Anna Svenningsen –
Utdanningsforbundet
Inger Helland Sinnes møtte som observatør.
Inger Bumark Lunde – Risør hadde meldt forfall.
Følgende har permisjon: Torbjørn Torblå – KS.
Ole Jørgen Etholm møtte fra sekretariatet.

SAKSLISTE

1. Referat fra møte 12.juni 2017
Det var ingen merknader til referatet.
2. Søknad om tilskudd fra desentralisert ordning for kompetanseutvikling i
skolen.
Søknaden ble gjennomgått og rettet opp noe tekst som var uklar. Enighet om at Roar
skulle drøfte søknaden med Marianne Stømner med bakgrunn i å trekke på hennes
erfaringer fra tidligere prosjekt. Østre Agder skoleforum anmoder styret om å stille

seg bak søknaden i styremøtet 25.august 2017. Det er viktig å komme i gang for å
kunne nytte midlene som står til rådighet i 2017 og være i posisjon for å kunne
fremme ny søknad for 2018. Skoleledelsen i kommunene stiller seg bak søknaden
som også støttes av tillitsvalgt representant.
Endelig søknad vedlegges referatet.
3. Nytt kapittel 9 A Elevenes skolemiljø i opplæringsloven trådte i kraft fra 1. august
2017- Hvordan følges det opp av kommunene i Østre Agder?
Kommunalsjef Roar Aaserud orienterte om hvilke nye krav som stilles til skoleeier etter
endringene i opplæringsloven og nytt kapittel 9A. Han pekte på de konkrete elementene
knyttet til:
-

Nulltoleranse mot mobbing

-

Aktivitetsplikt erstatter enkeltvedtak

-

Informasjonsplikt til elever og foresatte

-

Dokumentasjonsplikt

-

Nye strafferegler ved overtredelse

Det foreligger en klar aktivitetsplikt for skoleeier når det foreligger en klage. Dette omfatter
også den tiden fylkesmannen benytter på sin klagebehandling. Det var usikkerhet knyttet til
hvordan kommunene vil bli informert fra fylkesmannen når det foreligger en klage.
Kommunene vil i hvert fall bli kjent med at klage foreligger når fylkesmannen starter
innhenting av informasjon fra kommunen om den enkelte saken.
Fylkesmannens utdanningsavdeling gjennomfører opplæringskurs ute i kommunene. De som
har hatt dette opplever at de holder høy standard.
Det ble reist spørsmål om hvordan en skal tilpasse kravene i ny lov til de systemer en
allerede har på plass for oppfølging av mobbesaker. Må nye rutiner bygges opp eller kan en
bygge videre på de system som er på plass.
I Froland og Tvedestrand benyttes skolemiljøknappen. Det er ønskelig å videreføre bruken
av dette verktøyet.
Hvis klage er knyttet til en medarbeider legger skolelederne til grunn at skoleeier ved
skolesjef, kommunalsjef eller liknende skal involveres fra første stund ettersom slike saker
er å anse som personalsaker.

4. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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