Til
Til skolefaglige ansvarlige/skolefaglige utsendinger i Østre Agder

Arendal 22.03.2018

Referat fra møte i Østre Agder skoleforum onsdag 21.mars 2018 i
Arendal kultur- og rådhus
Disse møtte: Leder Niels Songe-Møller – Grimstad, Roar Aaserud – Arendal, Rune
Kvikshaug Taule – Froland, Tore Flottorp – Åmli, Elisabet Christiansen – Tvedestrand og
Anne Grete Glemming – Vegårshei.
Anna Svenningsen – Utdanningsforbundet hadde meldt forfall.
Tonje Berge Ausland – Gjerstad hadde forfall og for henne møtte Gro Bråtvannsdalen
Wåsjø, Inger Bumark Lunde – Risør hadde forfall og for henne møtte Tore Sæthermoen –
Risør
Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm og utviklingsveileder Marianne
Bøgh Stømner.
Øystein Neegaard – Arendal og Hallgeir Berge – Froland møtte som observatører.
Under behandlingen av sak 4 og 6 tok utdanningsdirektør Tore K. Haus og seniorrådgiver
Elise Marie Kringen fra Fylkesmannen del.
Under behandlingen av sak 6 tok professor Jorund H. Midtsundstad, prosjektleder Janne
Korsgård og dekan Sunniva Whittaker fra Universitetet i Agder del.

SAKSLISTE

1. Referat fra møte 24.januar 2018
Vedtak:
Referatet godkjennes

2. Valg av leder for Østre Agder skoleforum.
Vedtak:
Til leder av Østre Agder skoleforum velges – skolesjef Tore Flottorp – Åmli.
3. Valg til ny representant til Skoleforum i Faggruppe Utdanning (Regionplan
Agder).
Vedtak:
Til representant fra Østre Agder til skoleforum i Faggruppe utdanning (Regionplan
Agder) velges – skolesjef Tore Flottorp – Åmli.
4. Status for påmeldinger og interesse for videreutdanning i engelsk for
grunnskolelærere.
Rådgiver Bjørg Løhaugen i Arendal kommune holdt følgende presentasjon for status
vedrørende etablering av videre videreutdanning av lærere. 47 er prioritert til
regionalt videreutdanningstilbud i engelsk. Dersom noen trekker seg i perioden fram
til starten i august så kan kommunene erstatte disse med andre kandidater med behov
for denne videreutdanningen. Bjørg Løhaugen kontakter kommuner som har
påmeldte lærere for å få de opplysningene utdanningsinstitusjonen trenger før start.
Vedtak:
Status for arbeidet ble tatt til orientering.
Det vises til eget punkt tatt opp under eventuelt.
5. Tilbakemelding fra rådmennenes budsjettseminar
Sekretariatsleder og leder av skoleforum ga skolelederne orientering fra møtet med
rådmennene 9.mars. Hovedpunkter i orienteringen framgår av vedlagt presentasjon.
Vedtak:
Skoleforum tok saken til orientering.

6. Desentralisert kompetanseutvikling.
Utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner hadde en presentasjon av status for sin
jobbing ut mot skoler og kommuner i prosjektet. Gjennomgangen med kommunene
som er foretatt tilsier at Arendal og Åmli er innstilt på å komme i gang så raskt som
mulig sammen med to skoler fra Grimstad (Grimstad us og Landvik skole). Det er
ingen motforestillinger mot at disse blir piloter. De kommunene som deltar som
piloter forbereder skriftlige bestillinger til UiA i samarbeid med utviklingsveilederen.

I første fase vil en i Arendal legge vekt på skolering av skoleledelse rektorer og
avdelingsledere. I neste fase skal verktøyene de læres opp i benyttes overfor hele
skolens personale også assistentene. Intensjonen er å sette konkrete målsettinger for
klassens funksjonalitet, og å kunne se etter tegn på at målene oppnås.
Froland ga tilbakemelding på at de kunne starte opp med læringsmiljø som tema fra
høsten 2018. Tvedestrand ønsket et samarbeid med Åmli og Froland i prosjektet.
Professor Jorund H. Midtsundstad ga på vegne av UiA en foreløpig tilbakemelding i
forhold til hvordan de kan imøtekomme ønsker som er framkommet gjennom
utviklingsveilederens kartlegging. Hennes punkter framgår av følgende presentasjon.
Fylkesmannen har en nøkkelrolle i forhold til å være pådriver i
skoleutviklingsarbeidet. De legger vekt på å være lyttende til de utviklingsbehov
kommunene og skolene prioriterer. Kommunene skal bygge sine forslag på
skolebasert utviklingsarbeid, og det legges vekt på å følge opp lokale
kompetanseutviklingsplaner ved den enkelte skole og i kommunen.
Utdanningsdirektøren forutsetter at utviklingsarbeidet setter elevenes behov i
sentrum.
De tildelte midlene i 2017 er første trinn i en videre satsning som også vil omfatte
barnehagene. Utdanningsdirektøren forventer at kommunene legger vekt på å
markedsføre det utviklingsarbeidet som iverksettes og dokumentere hva en oppnår.
Fylkesmannen har forventninger til at UiA`s innsats også skal omfatte følgeforskning
med sikte på å oppnå faktabasert kunnskap omkring hva som fungerer.

7. Etablering av samarbeidsforum for desentralisert ordning for
kompetanseutvikling i skolen.
Vedtak:
Østre Agder skoleforum anmoder – skolesjef Tore Flottorp – Åmli om å delta i det
samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen som
Utdanningsdirektøren i Aust- og Vest-Agder ønsker å etablere. Første møte er
11.april.
8. Eventuelt
Øystein Neegaard etterlyste et grunnlag for å kunne innhente tilbud om regionalt
videreutdanningstilbud for 2019/2020. Før Østre Agder kan hente inn tilbud om slik
videreutdanning må det foreligge en avklaring av hva en har behov for og prioriterer.
Kartleggingen som ble gjort våren 2017 må oppdateres. Sekretariatet sammen med
Bjørg Løhaugen utarbeider et skjema med behovsinndeling i forhold til fag og trinn.
Dette sendes ut til medlemmene i Østre Agder skoleforum så raskt som mulig etter
påske, med svarfrist innen utgangen av april måned.

Det ble påpekt at det kan være økonomiske begrensninger som tilsier at en ikke bør
gå ut over et nytt tilbud pr år. Innmeldingene fra de andre kommunene er for lav til at
behovet i Arendal alene kan forsvare utvidelse av tilbudet til tilbud på to fag.

Referent

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder

Desentralisert ordning for
kompetanseutvikling i skolen
Intensjonen med ordningen og Fylkesmannens rolle

Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentasjon
Ordningen
Gruppens mandat
Tema for kompetanseutvikling og nettverksstruktur
Universitetet presenterer sin kapasitet/koordinering
Søknad/justert plan, kriterier og fordelingsnøkkel
Ordningen for barnehageområdet
Eventuelt

Større endringer i skole og barnehage som påvirker hverandre

Et skifte i statens bidrag til utvikling i skole og barnehage, basert på 4 prinsipper

1. Kommuner, fylkeskommuner og private eiere har
hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skole og barnehage

2. Økt handlingsrom for kommuner/fylkeskommuner/
private eiere. Beslutninger om innhold og organisering
av kompetansetiltak tas på lokalt nivå
3. Et differensiert statlig virkemiddelapparat. De som har
behov for det, skal få støtte og oppfølging.
4. Kompetanseutvikling skal være forsknings- og
kunnskapsbasert. UH skal levere innholdet i tiltakene og
må ha tett samarbeid med lokale myndigheter og eiere,
og de profesjonelle fellesskapene på skolene og i
barnehagene for at innholdet i tiltakene skal være
relevant.

Generelt om ordningen
o Statlige midler skal bygge opp under skoleeier sitt ansvar for
kvalitetsutvikling og stimulere til et langsiktig samarbeid mellom
kommunene og universitet/høgskoler (UH-sektoren)
o Meld. St .21 (2016- 2017) Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i
skolen, her presenteres tre ulike spor for staten sin støtte til
kompetanseutvikling:
• desentralisert ordning for etterutdanning
• oppfølgingsordning
• innovasjonsordning

o Skoleeiere må samarbeide i nettverk m/UH og bli enige om
hvordan midlene skal fordeles og hvilke tiltak som skal prioriteres

o Midlene skal benyttes til etterutdanning og skal fremme kollektive
læreprosesser i skolen. Et mål med den desentraliserte ordningen,
er å bidra til å styrke samarbeidet med UH-sektoren
o Nettverkene skal planlegge etterutdanningen og bli enige om
hvordan midlene skal fordeles. Skoleeierne sine prioriteringer skal
bygge på lokal tilstandsvurdering/skolebasert vurdering av behov
for kompetanseutvikling
o Skoleeiere skal selv definere, prioritere og gjennomføre tiltak for
kompetanseutvikling med utgangspunkt i nasjonale mål

o Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til at
– elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
– elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god
faglig kompetanse
– flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående
opplæring
o Skoleeiere skal bidra med finansiering tilsvarende 30% av de
statlige midlene
o Desentralisert kompetanseutvikling må ses i sammenheng med
andre tiltak – for eksempel Kompetanse for kvalitet og
lærerspesialistordningen
o Fylkesmannen vil høsten 2018 etterspørre
kompetanseplanene til skoleeierne

Hva er Fylkesmannens rolle?

Fylkesmannen forvalter den desentraliserte ordningen og regional
ordning for barnehage
• FM skal sørge for at skoleeiere og UH
møtes i samarbeidsfora

• Det enkelte samarbeidsforumet skal utvikle og beslutte en plan
for kompetanseutvikling basert på analyse og behov
• Planen er utgangspunktet for FMs fordeling av de statlige
midlene til hhv skoleeiere/barnehageeiere og UH
• Kommunal egenandel kan gå helt eller delvis til lønn/frikjøp
• Videregående opplæring og fylkeskommunen inkluderes fra
2019 – deltakere samarbeidsforum fra 2018

Organisering i Aust- og Vest-Agder
o 6 nettverk har etablert seg
o Fylkesmannen deltar i nettverkene med egen kontaktperson

Nettverk

Kommuner i nettverket
(som skal i gang i 2018)

Antall skoler

Utviklingsområde

Kompetanse Kontaktmiljø
person hos
FM

Listerkommunene

Lyngdal (1), Farsund (1),
Flekkefjord (1), Kvinesdal,
Sirdal

3

Læringsmiljø
UiA
Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving
og realfag)
Ledelse
Starter med lesing i piloten

Elise Marie
Kringen

Kompetansesenter Sør og
Mandal kommune

Audnedal, Hægebostad,
Marnardal, Lindesnes,
Åseral, Mandal (6)

6

Livsmestring

UiA

Elise Marie
Kringen

Knutepunkt Sørlandet

Søgne, Songdalen,
5
Vennesla, Kristiansand (3),
Lillesand, Birkenes (2),
Iveland

Grunnleggende ferdigheter
Realfag

UiA

Cecilie T.
Mork

Evje- og Hornnes og Bygland

Bygland (2), Evje- og
Hornnes (2)

4

Skriving i alle fag

Østre Agder skoleforum

Arendal, Gjerstad, (veil. på
rektornivå), Froland,
Grimstad, Risør,
Tvedestrand, Vegårshei,
Åmli

2
(+ ledernettverk i
Arendal og
Gjerstad)

Styrket læringsmiljø gjennom
UiA
implementering av ny overordnet læreplan

Oasen skolenettverk

4 Oasenskoler (friskoler)

4

Traumebevisst omsorg og læringsmiljø

Birkenes: digitale ferdigheter. Kristiansand:
lesing
NTNU
Cecilie T.
(Skrivesenter Mork
et)
Tore Haus

UiS
Cecilie T.
(Læringsmiljø Mork
senteret)

Fylkesmannens samarbeidsforum
o Tilrettelegge for godt og effektivt samarbeid
o Klargjøre prinsipper og prioriteringer

o Desentraliserte ordninger kommer på flere områder
o Behovet for å se alt i sammenheng

o Forventning fra Utdanningsdirektoratet – etableres tilsvarende forum
over hele landet

Deltakere
o Utdanningsdirektøren
o Representant for ledelsen ved Universitetet i Agder
o Administrativt ansvarlig for satsningen ved UiA
o 1-2 representant fra hvert nettverk (skoleeier) ?
o Utdanningsforbundet
o Fylkesmannens kontaktpersoner i nettverkene

Og dette vil vi jobbe med i hver region!

Justert plan
• Mål
• Tema/satsningsområde for utviklingsarbeidet
• Kort beskrivelse av analysearbeid
• En synliggjøring av hvordan skoleeierne sine prioriteringer bygger på
lokal tilstandsvurdering/skolebasert vurdering av behov for
kompetanseutvikling
• Organisering – og en oversikt som viser hvordan alle parter deltar og er
representert
• Fremdriftsplan og plan for utrulling/puljer
• Økonomi
• behov for statlige midler og hva de skal brukes til
• oversikt over egenandel og hva denne skal brukes til

Fordeling
•
•
•
•

Lærerårsverk
Utrulling
Uttalt behov
Forsiktig stimulering av avstander
Vi ser til Udirs fordeling

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Delmål
Kompetansestrategien skal bidra til at
•

Andelen barnehagelærere i barnehagen øker

•

Andel barne – og ungdomsarbeidere i barnehagen øker

•

Alle ansatte i barnehagen får mulighet til videreutdanning

•

Flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på masternivå

•

Alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom
barnehage basert kompetanseutvikling

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Kompetanseutvilkling for hele
personalgruppen
Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak
Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som
involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage.
Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid
med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne
andre barnehager og på tvers av kommuner.
De såkalte statlige kompetansemidler som embetene har tildelt
kommuner og barnehager i en rekke år.
Tiltaket vil være sentralt i videreutvikling av regionale ordninger
for kompetanseutvikling.
Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Vi skal videreutvikle
regionale ordninger for kompetanseutvikling for
barnehage

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

• I løpet av kommende strategiperiode skal
nettverkene videreutvikles til regionale
samarbeidsfora.
• Samarbeidsforaene vil få ansvar for å prioritere,
innrette og dimensjonere de ovennevnte
kompetansetiltakene i regionen.

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Følgende føringer legges til grunn for
ordningen:
•
•
•
•

•

De barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltakene skal ta
utgangspunkt i strategiens tematiske satsingsområder
Udir tildeler årlige midler til kompetanseutviklingstiltak
For å få tildelt midler vil det etter hvert stilles krav om regionale
samarbeidsfora
Fylkesmannen skal koordinere de regionale samarbeidsforaene og
tilrettelegge for samarbeid og kompetanseutvikling mellom
kommunale og private barnehageeiere, universitet og høyskoler og
andre relevante aktører.
Kompetansemidlene skal i hovedsak nyttes til barnehagebasert
kompetanseutvikling, men kan også nyttes til:
Basiskurs, Kompass, Praksiskandidatordningen

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Det skal etableres fylkesvise samarbeidsfora
•

Den regionale ordningen skal legge til rette for et styrket samarbeid
om kompetanseutvikling mellom barnehagemyndighetene,
barnehageeiere, universiteter og høyskoler, fylkesmennene og
eventuelle andre aktører.

•

Ordningen skal bidra til en felles retning og forutsigbarhet for
aktørene ved at det etableres fylkesvise samarbeidsforum der
aktørene blir enige om en langsiktig kompetanseutviklingsplan for
barnehager i tilhørende regioner

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Regionale nettverk
• I tillegg til fylkesvise samarbeidsforum kan
ordningen innrettes med flere
underliggende regionale
kompetansenettverk for å sikre god
involvering og deltaking på tvers av
barnehagemyndigheter, barnehageeiere og
andre relevante aktører

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

«Samarbeidsforum»
•

Bli enige om en felles og langsiktig kompetanseutviklingsplan for
fram til 2022.

•

Denne skal baseres på en analyse og kartlegging av
kompetansebehovet i våre regioner. Sett i lys av
kompetansestrategiens mål og kravene i rammeplanen.

•

Planen skal beskrive hvilke kompetansetiltak og hvordan disse skal
prioritere, innrettes og dimensjoneres i løpet av strategiperioden.

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Fordeling av kompetansemidler i 2018
Kr 5 598 000,- .
•

Ikke krav til å tildele midler etter ny regional ordning for
kompetanseutvikling for barnehage i 2018, men vi kan.

•

Føringer for 2018:
•
70 % av midlene skal gå til barnehagebaserte kompetansetiltak
•
De tematiske satsingene i strategien er førende
•
Ledelse og eier skal sette i verk og lede kollektive prosesser
•
Resterende midler kan benyttes til:
•
Barnehagefaglig grunnkompetanse
•
Kompetansehevingsstudier til fagarbeidere og assistenter
•
Praksiskandidatordninga

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Kompetanseregion
Lister

SAMARBEIDSFORUMET

Kompetanseregion
Lindesnes

? - UiA (Universitet i Agder
? - Fylkesmannen
? - Barnehagemyndigheter
? - Kommunal barnehageeier
? - Private eigarar
? - Andre – Utd.f, fagforbundet, KS
? - Fylkeskommunen
DRØFTER UTVIKLINGSTILTAKENE
FORDELER MIDLER
FM SIKRER AT DE ER I TRÅD MED
NASJONALE FØRINGER
IKKE ENIGE? FM TAR AVGJØRELSEN

Kompetanseregion
Knutepunktet

Kopetanse for fremtidens barnehage;
Bodil Fjelde

Kompetanseregion
Setesdalen

Kompetanseregion
Øste Agder

Eventuelt
•

Neste møte i Samarbeidsforumet blir i september 2018

Utdanning- og barnevernsavdelingen

Nettverk for desentralisert kompetanseutvikling i skolen i Aust- og Vest-Agder

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/5960

Dato
24.04.2018

Informasjon til de regionale nettverkene om fordeling av midler til desentralisert
kompetanseutvikling i skolen, 2018
Det har vært spennende å gå i gang med den nye ordningen for desentralisert kompetanseutvikling i
2017. Fylkesmannen ser at nettverkene har etablert seg og at flere allerede er i gang med
kompetanseutviklingsarbeid. Vi ser frem til videre samarbeid!
Midler til fordeling
I 2017 hadde Fylkesmannen kroner 5 519 000 til fordeling i fylkene – for 2018 er midlene økt til
11 500 000. Fylkesmannen har ikke satt en endelig fordelingsnøkkel, men kriterier for fordeling av
midler vil være:
• Lærerårsverk
• Puljevis utrulling
• Uttalt behov for midler
• Forsiktig stimulering av avstander
Plan for desentralisert kompetanseutvikling
For at Fylkesmannen skal kunne fordele 2018-midlene, må vi få tilsendt justerte/oppdaterte planer fra
nettverkene. Disse vil fungere som søknad. Vi har satt opp noen punkter som vi ønsker skal belyses i
planene. Dere må gjerne ha med opplysninger og beskrivelser utover disse punktene:
•
•
•
•
•
•

Mål
Tema/satsningsområde for utviklingsarbeidet
Kort beskrivelse av analysearbeid
o En synliggjøring av hvordan skoleeierne sine prioriteringer bygger på lokal
tilstandsvurdering/skolebasert vurdering av behov for kompetanseutvikling
Organisering – og en oversikt som viser hvordan alle parter deltar og er representert
Fremdriftsplan og plan for utrulling/puljer
Økonomi
o behov for statlige midler og hva de skal brukes til
o oversikt over egenandel og hva denne skal brukes til
o fordeling av midler mellom UH og skoleeier

Vi ber om at planen sendes Fylkesmannen innen 31. august 2018

Med hilsen
Tore K. Haus (e.f)
utdanningsdirektør

Cecilie Thorbjørnsen Mork
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Cecilie Thorbjørnsen Mork, tlf: 37 01 75 46

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Vedlegg 3

Notat til sak 19/18- Levekårssatsing:

Kopi av oppsummering fra foreløpig sluttrapport fra Oxford Research:
Oppsummering
Levekår har vært på agendaen i den sørlandske offentligheten i flere tiår. Noen utfordringer har vært
vedvarende på Agder. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av relativt lav sysselsetting med høyt
innslag av deltid, mange i yrkesaktiv alder som er uførepensjonister, og mange som står på terskelen
til uførepensjon (se kap. 2). Dette er uttrykk for et utenforskap og en levekårsproblematikk som
ingen kommune på Agder kan mene seg uberørt av.
I et langsiktig perspektiv er det generell enighet i forskningsmiljøer om at langsiktige tiltak har størst
effekt når målgruppen er i en formativ alder. Denne rapporten anbefaler intervensjoner som strekker
seg fra tidlig i livsløpet med barn i tidlig oppvekst (se kap. 3.1) til utsatt ungdom og unge voksne (se
kap. 3.2).
Rammen som foreslås for dette er en tiltaksmeny som kommuner kan slutte seg til. Tiltaksmenyen
har fire hovedspor. Hvert av disse kommer med noen evidensbaserte tiltakskategorier identifisert
gjennom metastudier, forskningsrapporter og evalueringer. Disse må tas videre, spisses, og til
syvende og sist finne sin lokale kontekst i den enkelte kommune som ønsker dem. I det følgende gis
en kortfattet kommentar og gjennomgang med anbefalinger for hvert av sporene.
Spor 1: Barn i tidlig oppvekst
Tidlig deltakelse i barnehage har særlig effekt blant marginaliserte og utsatte grupper. Økonomiske
virkemidler som for eksempel gratis kjernetid har hatt effekt når det gjelder økt deltakelse i
barnehager overfor marginaliserte grupper. Dette gjelder særlig lavinntektsgrupper – både med
minoritets- og majoritetsbakgrunn.


Barnehagedeltakelsen bør styrkes, spesielt blant de barna som i dag ikke deltar og som er i
utsatte eller marginaliserte grupper. Tiltak som kan øke deltakelsen kan være økonomiske
insentiver, informasjons- og veiledningsprogram.



Et knippe kommuner på Agder burde melde sin interesse som aktive deltakere i
Utdanningsdirektoratets nasjonale eksperiment med fullskala gratis barnehage og SFO. Dette
må gjøres innen november 2018.

Spor 2: Grunnskole
Det er flere positive erfaringer fra andre områdesatsinger med å styrke skolen som arena i
lokalsamfunn, nabolag og nærmiljø – eksempelvis Groruddalsens ”skolen som kunnskapssenter” og
”obligatorisk forlenget skoledag”. Flere studier i USA av særskilte satsinger på skolen som
nærmiljøsenter viser positive effekter, blant annet på reduksjon i frafall, mindre tilbøyelighet til
avvikende atferd, og styrking av sosial kapital.


Man bør satse på skolens rolle som et nærmiljøsenter; som arena i lokalsamfunn, og nabolag
– både i den ordinære skoledriften, samt utvikling av skolens rolle i aktiviteter utover

skoletid. Tiltak for å styrke foreldresamarbeid, forsøk med inkluderende ikke-obligatoriske
aktiviteter utenom skoletid, samt forsøk med forlenget skoledag bør vurderes.
Spor 3: Frafall i videregående skole
Kunnskapssenter for Utdannings (KSU) systematiske kunnskapsoversikt viser en rekke
tiltakskategorier med effekt på frafall.


Igangsetting av tiltak mot frafall bør vurderes opp mot tre hovedkategorier: tiltak rettet mot
oppmøte & atferd; tiltak i form av veiledning og oppfølging av risikoutsatte elever; og, tiltak i
form av kurs som forberedelse til neste utdanningsnivå.

Spor 4: Sosialfaglig oppfølging
”Supportive employment” (SE) er en egen modell med internasjonalt nedslagsfelt som har vist positiv
effekt på ulike aldersgrupper. Forsøk med SE-modellen i Norge (blant annet på Agder) har vist
lovende resultater.


Losfunksjonene Lindesneslosen og skolelosen bør styrkes og samles under én ’Agderlos’.
Målet bør her være at losfunksjonene kan skaleres opp og spres til flere kommuner i
regionen. Kommuner kan her ha egne ansatte hospiterende i de pågående losfunksjonene.



Man bør se på muligheten for om UiA kan bidra til å skape et kompetansemiljø for Supported
Employment-modellen.



Man bør vurdere muligheten for å styrke og spre eksisterende aktiviteter på sosialt
entreprenørskap og samskaping, eksempelvis Gateentreprenørene i Arendal, Med Hjerte for
Arendal – eller andre initiativ som har vist gode resultater.

Veien videre etter forprosjektet
Det gis anbefalinger til hvordan arbeidet kan tas videre. Perspektiver og tentative forslag til
fylkeskommunens koordinerende rolle, forankring av satsingen og dens planlegging presenteres i
rapportens siste kapittel. For at prosessen skal drives fremover er det blant annet viktig at:


Det nedsettes en arbeidsgruppe som tar for seg hvordan tiltakskategoriene kan videre
planlegges, spisses og operasjonaliseres. Det bør her vurderes hvor når det er hensiktsmessig
å benytte den i søknader om midler.



Satsingen forankres i kommunene, eksempelvis gjennom en erklæring som demonstrerer
betydelig engasjement, motivasjon og vilje til kollektiv satsing, og som eksplisitt forplikter seg
til en overordnet plan.

Merk: Med forbehold om endringer
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Informasjon om "regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage".
Fylkesmannen har i flere år forvaltet statlige midler til:
 barnehagebasert kompetansetiltak (statlige kompetansemidler)
 kompetansehevingsstudier for assistenter (Kompass)
 barnehagefaglig grunnkompetanse (Basis-kursene)
 praksiskandidatordningen (Barne – og ungdomsarbeider)
Flere Fylkesmannsembeter har også lang erfaring med å koordinere regionale
kompetansenettverk som eksempelvis «likestillingsnettverk», «rekrutteringsnettverk» og
«Glødnettverk». Mange fylker er også inndelt i nettverk hvor flere kommuner samarbeider om
ulike tiltak innen barnehageområdet.
«Kompetanse for fremtidens barnehage – Revidert strategi for kompetanse og rekruttering
2018 – 2022» er hoveddokumentet som regulerer ordningen som handler om å videreutvikle
«regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage».
Hensikten med regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage
Det er store variasjoner i kvaliteten på barnehagetilbudene. Kompetansemidlene skal bidra til
å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet, som er i tråd med rammeplanen.
Den regionale ordningen skal legge til rette for et styrket samarbeid om kompetanseutvikling
mellom barnehagemyndighetene, både kommunale og private barnehageeiere, universiteter
og høyskoler, fylkesmennene og eventuelle andre aktører. Ordningen skal bidra til en felles
retning og forutsigbarhet for aktørene ved at det etableres fylkesvise samarbeidsforum der
aktørene blir enige om en langsiktig kompetanseplan for barnehager i tilhørende regioner.
Intensjonen er at samarbeidet skal bidra til gjensidig kompetanseheving ved utveksling av
kunnskap og erfaring mellom aktørene. Barnehagene skal utvikle sin praksis basert på
forskningsbasert kunnskap. Universiteter og høyskoler skal få mer praksisnær kompetanse
som kan bidra til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen.
Etablering og organisering av samarbeidsforum
I den regionale ordningen for kompetansutvikling i barnehage skal fylkesmennene legge til
rette for å etablere fylkesvise samarbeidsforum med barnehagemyndighetene,
barnehageeierne, lokal UH-institusjon og Fylkesmannen, og eventuelt invitere med andre
relevante aktører for å medvirke til god forankring og dialog på alle nivåer.
På Agder har vi i utgangspunktet et ønske om at dette «samarbeidsfora» som skal ledes av
Fylkesmannen, skal være ett felles forum for ordningene for barnehage og for skole.

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Når vi får arbeidet ytterligere med de to ordningene vil det vise seg om det er en god modell
for oss. 11. april 2018 ble det etablert et «Samarbeidsforum» - kun for skole foreløpig , da den
tilsvarende ordningen for skole ble introdusert i 2017.
Fylkesmennene har fått i oppdrag å legge til rette for at aktørene blir enige om en
representasjonsmodell og organisering av ordningen som gir et håndterbart antall medlemmer
for et fungerende samarbeidsforum. Private barnehageeiere skal inviteres inn i forumet.
Samarbeidsforumet for barnehage vil få ansvar for å prioritere, innrette og dimensjonere de
ovennevnte kompetansetiltakene. Samarbeidsforumet må bli enige om en felles langsiktig
kompetanseutviklingsplan fram til strategiens slutt i 2022. Dette må selvsagt gjøres i nært
samarbeid med de underliggende nettverk. Planen sal baseres på en analyse og kartlegging
av kompetansebehov i tilhørende regioner, sett i lys av kompetansestrategiens mål og
kravene i rammeplan. Planen skal beskrive hvilke kompetansetiltak og hvordan disse skal
prioriteres, innrettes og dimensjoneres i løpet av strategiperioden. Det vil si at planen bør
referere til hvilke tematiske områder tiltakene rette mot, tidsrammer (eventuelt puljer/faser), og
estimere kostnader. Planen må selvsagt justeres årlig i henhold til tildeling av
kompetansemidler i statsbudsjettet.
I tillegg til fylkesvise samarbeidsforum har Utdanningsdirektoratet lagt til grunn at ordningen
skal innrettes med flere underliggende regionale kompetansenettverk for å sikre god
involvering og deltaking på tvers av barnehagemyndigheter, barnehageeiere og andre
relevante aktører ute i regionene. Det vil bli satt krav til involvering på lokalt nivå for å få tildelt
midler. Per i dag er det på Agder fem kompetanseregioner. I flere regioner er det allerede
velfungerende nettverk og strukturer som kommunene i regionen kan bygge på og
videreutvikle, andre steder må en etablere helt nye strukturer som vil fungere for den regionale
ordningen for kompetanseutvikling for barnehage.
Fylkesmannens rolle og oppgaver i regional ordning for kompetanseutvikling
Fylkesmannen skal legge til rette for samarbeid mellom aktørene og påse at det etableres
fylkesvise samarbeidsforum hvor aktørene blir enige om en langsiktig
kompetanseutviklingsplan. Fylkesmannen skal se til at planen og prioriteringene som
samarbeidsforumet blir enige om bygger på analyser og kartlegging av kompetansebehov.
Dette kan omfatte analyse på fylkesnivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Intensjonen er at
samarbeidsforumet skal bli enige om en prioritering av tiltak og hvordan kompetansemidlene
benyttes. Dersom samarbeidsforumet ikke blir enige er det Fylkesmannen som tar endelig
beslutning. Fylkesmannen tildeler midlene. Gjennom informasjon og drøftinger bidrar vi med å
etablere av de regionale nettverkene, likeledes i prosessen med å finne fram til
satsingsområdene. Fylkesmannen ønsker å være i tett dialog med de regionale
kompetansenettverkene som blir etablert for denne ordningen i hele strategiperioden.
Universiteter og høyskoler sin rolle i regional ordning for kompetanseutvikling
Lokal UH-institusjon skal inviteres til å delta i samarbeidsforumet. UH- institusjon skal delta i
drøfting av kompetansebehov og utvikling av målrettede kompetanseplaner. Med vekt på
barnehagebasert kompetanseutvikling skal UH-institusjon bidra med forskningsbasert og
praksisrett innhold.
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Dersom lokal UH-institusjon ikke kan tilby den kompetansen det er behov for i de
barnehagebaserte prosjektene som vil bli forberedt og gjennomført i årene framover, kan også
andre universiteter og høyskoler eller kompetansemiljøer inviteres og bidra.
Utdanningsdirektoratet planlegger å etablere et UH-nettverk tilknyttet regional ordning for
kompetanseutvikling. Dette nettverket skal samarbeide med et tilsvarende UH-nettverk som er
etablert for den desentraliserte ordningen for skole.
Kompetanseregioner
Fylkesmannen ønsker å invitere seg ut til møter i de allerede etablerte nettverk på
barnehageområdet for å informere ytterligere og drøfte ulike problemstillinger knyttet til
ordningen. Dette arbeidet er vi godt i gang med og vårt ønske er at i løpet av våren skal
Fylkesmannen hatt møte med representanter fra alle fem nettverkene på Agder.
Regional ordning vil også være ett av flere tema på Fylkesmannen samling med kommunal
barnehagemyndighet 12. og 13. juni 2018.
I Aust- og Vest-Agder ser vi for oss at vi benytter vår og høst 2018 til å gjøre ordningen kjent
samt «rigge»/etablere strukturene/ordningen. Vi tenker også at det kan være en fordel om
nettverkene etablerer arbeidsgrupper.
Noen regioner vil muligens også i løpet av 2018 definere felles satsingsområder, men det vil
ikke være et krav for 2018 søknaden. Høst 2018 og vår 2019 vil regionene være i prosess for
å definere kompetanseområder/tiltak som skal være tilsluttet denne ordningen, og som da vil
være grunnlag for søknad for statlige kompetansemidler 2019.
Kompetansemidler i 2018
2018 blir et overgangsår til den regionale ordningen hvor Fylkesmannen skal fordele midler i
henhold til kompetanseutviklingsplanen som skal besluttes av samarbeidsforumet. Det vil som
tidligere sagt være behov for å bruke 2018 på å etablere et samarbeidsforum, samt å utvikle
og beslutte en omforent langsiktig plan.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil derfor tildele statlige kompetansemidler for 2018
tilnærmet lik modellen fra 2017.
Brev om invitasjon til å søke om statlige kompetansemidler 2018 vil bli sent kommunene i
månedskifte april- mai.
Dette dokumentet er i all hovedsak et informasjonsbrev. Som tidligere nevn vil Fylkesmannen
etter avtale med nettverkene besøke alle de etablerte regionale nettverkene på
barnehageområdet våren og forsommer 2018. Fylkesmannen vil også kommunisere med UiA
om det videre samarbeidet vedrørende etablering av ordningen.
Med hilsen
Tore K. Haus (e.f)
utdanningsdirektør

Bodil Ottersen Fjelde
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Bodil Ottersen Fjelde, tlf: 38 17 62 72
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