Til
Til skolefaglige ansvarlige/skolefaglige utsendinger i Østre Agder

Arendal 08.05.2018

Innkalling til møte i Østre Agder skoleforum onsdag 16.mai 2018 i
Arendal kultur- og rådhus
Det avholdes møte i Østre Agder skoleforum onsdag 16.mai kl.13-16 i møterom 351 Sanden
i Arendal kultur og rådhus. Det blir bestilt kaffe og lefse.
SAKSLISTE

1. Referat fra møte 21.mars 2018
Vedlegg referat fra styremøtet.
Vedtak:
Referatet godkjennes
2. Søknad om midler til desentralisert kompetanseutvikling i skolen, 2018
Vedlagt følger kopi av brev vedrørende fordeling av midler til
lokalkompetanseutvikling i skolene for 2018 fra fylkesmannen. Utviklingsleder
Marianne Bøgh Stømner innleder i forhold til hvordan det felles
kompetanseutviklingsarbeidet kan videreføres skoleåret 2018/2019
Forslag til vedtak:
Det lages en plan for 2018 for bruk av midler på grunnlag av planen som lå til grunn
for tildeling av midler i 2017. For å forberede denne planen gis sekretariatet sammen
med leder og nestleder en frist til augustmøtet til å lage et utkast.
Neste møte flyttes fram til tirsdag 28.august for å kunne behandle planen innen
fristen for oversendelse til fylkesmannen som er 31.august 2018.

3. Utnevning av representant RKG (regional koordineringsgruppe) Folkehelse.
Det er avklart at helse- og omsorgslederforum stiller med Torill Skår fra Arendal
kommune. Det forutsettes at Østre Agder skal stille med et medlem til fortrinnsvis
fra oppvekstsektoren.
Sekretariatsleder gjennomgår presentasjonen fylkeskommunene benyttet overfor
styret i møte på Vegårshei.
Ann Camilla Schulze-Krogh som på vegne av Aust-Agder fylkeskommune og VestAgder fylkeskommune har fått en ny rolle som koordinator for veikart levekår
orienterer om fylkeskommunenes arbeid på feltet.
Forslag til vedtak:
Østre Agder skoleforum utpeker xx som sin representant til RKG Folkehelse.
Østre Agder skoleforum understreker at det er viktig å ha klar ansvarsfordeling
mellom RKG Folkehelse og faggruppe utdanning i Regionplan Agder.

4. Status i samarbeidsprosessen med UiA om videreutdanningstilbud i engelsk 1.
til 7.trinn og avklaring av interesse for invitasjon til nytt
videreutdanningstilbud 2019/2020 og avklaring av aktuelt fag. Plan for
desentralisert tilbud i årene etter dette.
Med grunnlag i prosessen med invitasjon til universitet og høyskoler som ble
benyttet i 2017 er det utarbeidet utkast til tilsvarende invitasjon for ny runde av
videreutdanning i regi av rådgiver Bjørg Løhaugen i Arendal kommune.
Forslag til vedtak:
Østre Agder skoleforum godkjenner at det innhentes tilbud fra høyskoler og
universitet på videreutdanning av lærere for skoleåret 2019/2020.
Tilbudet innhentes for faget xx med innretning på trinn xx.
Østre Agder skoleforum vil arbeide for å videreføre den lokale ordningen rettet mot
videreutdanning av lærere også i skoleåret 2020/2021 og i 2021/2022. Det må så
raskt som mulig avklares hvilke fag det skal gis tilbud om lokalt disse årene.

5. Barnehagenettverk
Bakgrunnen for saken er at det er aktuelt å utvide det nettverket som eksiterer i de
seks minste kommunene til et felles nettverk for alle medlemskommunene i Østre

Agder. Arendal og Grimstad har vært med i et annet Agder-nettverk som nå er
nedlagt.
Alt.1 Arendal og Grimstad inkluderes i det eksiterende nettverket
Alt.2 Arendal og Grimstad etablerer et eget nettverk.
En del av bakgrunnen for å ønske samarbeid på feltet er statlige midler til
kompetanseheving i barnehagesektoren. Vedlegg.
Forslag til vedtak:
Det etableres et fagnettverk barnehage for kommunene i Østre Agder. De
barnehagefaglige representantene utarbeider et forslag til mandat for arbeidet i
nettverket. Sekretariatsleder bistår i dette arbeidet.
6. Eventuelt

Vennlig hilsen

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder

