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Møte i Østre Agder skoleforum onsdag 16.mai 2018 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder Arendal kultur- og rådhus 16.mai kl.13.00-15.30 

 

Til stede 

Leder Tore Flottorp – Åmli, Niels Songe-Møller – Grimstad, Roar Aaserud – Arendal, Anna 
Svenningsen – Utdanningsforbundet, Hallgeir Berge – Froland, Tonje Berge Ausland – Gjerstad 
og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 
 
Rune Kvikshaug Taule – Froland, , Inger Bumark Lunde – Risør, Elisabet Christiansen – 
Tvedestrand hadde meldt forfall.  
 
Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm og utviklingsveileder Marianne Bøgh 
Stømner. 
Av observatørene møtte Øystein Neegaard – Arendal. 

. 

 

Saksliste: 

 

1. Referat fra møte 21.mars 2018  

Vedtak: 

Referatet godkjennes 

2. Søknad om midler til desentralisert kompetanseutvikling i skolen, 2018 

Utviklingsleder Marianne Bøgh Stømner innledet 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. I utkastet skal en legge til grunn 

maksimal tildeling og bruk av inntil 1 million kroner til lokal prosjektledelse og lokale tiltak 

som samlinger med mer. 

 

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. 

Ann Camilla Schulze-Krogh møtte på vegne av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune. Hun har en rolle som koordinator for veikart levekår. 

 Vedtak: 
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 Østre Agder skoleforum utpeker kommunalsjef Anne Grete Glemming Vegårshei som 
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. 

Rådgiver Bjørg Løhaugen i Arendal kommune redegjorde for status for forberedelsene til 

oppstart av videreutdanning engelsk høsten 2018. Det var ønske om å få tidsplanen for 

viderutdanningen tilsendt på nytt. 

 

Hun og Øystein Neegaard redegjorde for forutsetningen for å kunne etablere ny lokale 

videreutdanningstilbud fra høsten 2019. 

 

Vedtak: 

Østre Agder skoleforum godkjenner at det innhentes tilbud fra høyskoler og universitet på 

videreutdanning av lærere for skoleåret 2019/2020.  

 

Det innhentes tilbudet for faget engelsk med innretning på trinn 1 til 7 og faget matematikk 

innretning på trinn 1 til 7. Anslått størrelse på hver gruppe 30 lærere. 

 

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. 

 

Det er ønskelig at leder i styret i Østre Agder Per Kristian Lunden deltar under 

åpningsarrangementet 30.august sammen med ordfører Robert Cornels Nordli i 

vertskommunen. Østre Agder skoleforum forutsetter at også utdanningsdirektøren og en 

representant for ledelsen ved UiA inviteres til åpningen. 

 

 

5. Barnehagenettverk  

Bakgrunnen for saken var et ønske om å utvide det nettverket som eksiterer i de seks minste 

kommunene til et felles nettverk for alle medlemskommunene i Østre Agder. En del av 

bakgrunnen for å ønske formelt samarbeid på feltet er statlige midler til kompetanseheving i 

barnehagesektoren. 

 

Vedtak: 
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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. 

 

Under henvisning til at samarbeidet innenfor Østre Agder innenfor oppvekst utvides til å 

omfatte både skole og barnehage anbefaler Østre Agder skoleforum overfor 

rådmannsutvalget at navnet endres til Østre Agder oppvekstforum. 

 

6. Eventuelt 

 

Vegårshei kommune hadde spørsmål om Moava. Mange av de deltakende kommuner 

benytter tjenester herfra, men hva en benytter seg av varierer. 

 

Sekretariatet refererte et ønske fra IKT Agder om å få anledning til å holde en orientering 

om VISMA i samarbeid med Arendal kommune. Østre Agder skoleforum hadde ønske om 

at det ble satt opp på sakslisten til møtet 28.august. 

 

Referent  

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder 

 

 

 


