Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum tirsdag 28.august 2018 på Arendal kultur- og rådhus.
Sted Tid
Møterom 254 Strømsbu (komiterom) 28.08.18 kl.09.00-1200
Det ordnes med en enkel lunsj som spises i møtet.

Saksliste:
1.

Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder skoleforum 15.mai 2018
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

2.

Møte med IKT Agder om organisering av framtidige IKT-utviklingsarbeid i
oppvekstsektoren. (kl.09.00)
Fra IKT Agder møter Rune Johansen og Rune Møster fra ledergruppa. Intensjonen er å
presentere et forslag til faglig organisering av utviklingsarbeid innenfor IKT-feltet. Ønsket
fra IKT Agder er at Østre Agder oppvekstforum skal ivareta en samordningsfunksjon i
prosesser knyttet til valg av nye IKT-løsninger for barnehager og for skoler.
Medlemmene får anledning til å komme med synspunkt til den modell IKT Agder foreløpig
legger opp til. Medlemmer av forumet som ønsker å invitere med en fagkyndig innenfor
IKT fra kommunen til denne drøftingen har anledning til det.
Samtidig vil Arendal presenterte sin bruk av skolesystemet Visma for de andre
eierkommunene? Arendal er den kommunen i landet som har kommet lengst i utnyttelse
av systemet og vi kunne ha stor effekt av å videreføre dette.
Forslag til vedtak:
Østre Agder oppvekstforum påtar seg en samordningsrolle overfor IKT Agder ved valg av
IKT-løsninger for barnehager og for skoler på vegne av medlemskommunene.

3.

Søknad 2018 fra Østre Agder på vegne av samarbeidskommunene til desentraliser
kompetanseutvikling i skolene – DEKOM (kl.10.00)
Vedlagt følger utkast til søknad. Den bygger på søknaden for 2017, men den er utvidet og
bearbeidet med grunnlag i de erfaringer som foreligger så langt i prosjektet. Marianne
Bøgh Stømner som har utarbeidet søknaden orienterer om hvilke endringer som er gjort i
forhold til søknaden vi fikk godkjent i 2017.
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Vedlagt følger utkast til søknad.
Forslag til vedtak:
Østre Agder oppvekstforum anmoder rådmannsutvalget om å fremme sak for styret
vedrørende godkjenning av søknad til fylkesmannen om midler fra desentralisert ordning
for kompetanseutvikling i skolene for 2018.
4.

Oppsummering av møte med barnehageledere 21.august 2018 vedrørende interesse for
samarbeid innenfor feltet barnehage
På vegne av Østre Agder oppvekstforum inviterte sekretariatet til et drøftingsmøte med
barnehageledere for å avklare interessen for å utvide eksisterende samarbeid mellom fem
kommuner i øst på feltet til også å omfatte Froland, Grimstad og Arendal. Sekretariatet vil
redegjøre for tilbakemeldingen i dette møtet med barnehageledere. Dersom det er
interesse for et utvidet samarbeid legges det fram et utkast til mandat for samarbeid i et
Østre Agder fagutvalg for barnehager. Vedlagt følger utkastet til mandat slik det foreligger
før møtet med barnehagelederne. Sekretariatet vil sende ut et revidert utkast hvis det
gjøres endringer i møtet 21.august og en ønsker samarbeid.
Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum anbefaler rådmannsutvalget å godkjenne vedlagt mandat for
Fagutvalg for barnehage.

5.

Orientering fra møtet i Faggruppe utdanning 23.5.18 og om arbeidet med regionplan
Agder i høst og videre.
Roar Aaserud (Arendal) og Arne Haugland (Grimstad) sitter i gruppen undre regionplan
Agder som forbereder forslag til tekst i regionplanen knyttet til kompetanse og forskning.
De redegjør for det pågående arbeidet.

6.

Eventuelt
Flytting av planlagt møte
Det er en kollisjon mellom planlagt næringssamling med formannskapene 24.oktober og
oppsatt møte i Østre Agder oppvekstforum. Jeg avklarer om det er mulig å flytte denne
samlingen på styremøtet 24.august. Hvis dette ikke er hensiktsmessig så anbefaler jeg at
møtet i oppvekstforum flyttes.
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