Referat

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 24.oktober 2018 i Arendal kultur- og rådhus.
Sted Tid
Glassburet 24.10.18 kl.13.0016.00
Disse møtte:
Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Hallgeir Berge – Froland, Inger Bumark Lunde – Risør, Elisabet
Christiansen – Tvedestrand og Anne Grete Glemming – Vegårshei.
Tonje Berger Ausland - Gjerstad, Arne Haugland – Grimstad, Anna Svenningsen – Utdanningsforbundet
hadde forfall.
Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm, utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner og
spesialrådgiver Bjørg Løhaugen.
Under behandlingen av sak 2 deltok Else Marie Kringen fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Under behandlingen av saker der oppvekstforum er styringsgruppe for IKT-løsninger møtte Rune Møster og
Marit Fagernes.
Malin Paust – Risør deltok under behandlingen av sak 6.
Øystein Neegaard – Arendal og Tore Sæthermoen Risør møtte som observatører i møtet.
Leder Tore Flottorp ledet møtet.

Saksliste:
1.

Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder skoleforum 28.august 2018
Vedtak:
Referatet godkjennes.

2.

Tildeling av midler til desentralisert kompetanseutvikling ved skolene - DEKOM
Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder møtte Else Marie Kringen. Universitetet var
forhindret fra å møte. Sekretariatsleder orienterer om at anmodning om utbetaling av de
tildelte midlene som skal brukes i regi av Østre Agder-kommunene kr.1.050.000 var
oversendt innen fristen.
Utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner gjennomgikk status for kommunene i
kompetansebyggingsarbeidet. Hennes presentasjon følger referatet.
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Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum legger forslaget til utgiftsfordeling i søknaden til grunn for
fordeling av midler mellom deltakende kommuner. Utbetalingen skjer på grunnlag av
kortfattet rapport for gjennomførte kompetanseutviklingstiltak med utgiftsoversikt for
tiltaket.
Med bakgrunn i at søknaden fikk en ekstratildeling på kr.100.000 så foreslår Østre Agder
oppvekstforum at kr.50.000 ekstra tildeles UiA og kr.50.000 settes av til felles
samarbeidstiltak i 2018.
Til neste møte forbereder sekretariatet et detaljer forslag til bruk av tildelte midler basert
på premissene i søknaden.
3.

Tilbud om videreutdanningstilbud for lærere i engelsk og matematikk i skoleåret 2019/20
Spesialrådgiver Bjørg Løhaugen gjennomgikk tilbudet man har mottatt for matematikk og
engelsk for skoleåret 2019/2020 og den kvalitetssikringsprosess tilbudene har
gjennomgått. Hennes presentasjon følger referatet.
Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum anbefaler rådmannsutvalget inngå avtale med UiA med sikte
på å tilby videreutdanning i engelsk og i matematikk for lærere i grunnskolen i skoleåret
2019/2020.
Forutsetningen for å inngå avtalen med UiA om dette er at kommunene har søkere til
plassene og at det tildeles midler fra den statlige ordningen for å kunne bidra til at
kommunens tilfredsstiller formalkrav til lærere som skal undervise i engelsk, norsk og
matematikk.

4.

Forslag til mandat for fagutvalg for barnehage i Østre Agder
Dessverre hadde mandatet for oppvekstforum blitt sendt ut istedenfor forslaget fra de
barnehageansatte. Det riktige mandatet ble gjennomgått i møtet.
Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum anbefaler rådmannsutvalget å godkjenne vedlagt mandat for
Fagutvalg for barnehage i Østre Agder. Utkastet følger vedtaket.
Under forutsetning av at rådmannsutvalget godkjenner mandatet for fagutvalg for
barnehager ber oppvekstforum om at deres mandat kommer opp i neste møte slik at det
kan endres i forhold til etableringen av fagutvalget og for å kunne tilpasse mandatet til at
virksomheten er omdøpt til Østre Agder oppvekstforum.

5.

Rollebeskrivelse for forvaltningsansvarlig for oppvekst i IKT Agder
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Rune Møster fra IKT Agder presenterte forslaget til rollebeskrivelse for
forvaltningsansvarlig på feltet. Østre Agder oppvekstforum kom med reaksjoner til foil 5 i
presentasjonen jfr behov for presisering i vedtaket.
Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum anbefaler at et revidert utkastet til rollebeskrivelse for
forvaltningsansvarlig for oppvekst med de endringer som kom opp i møtet legges til grunn
for rekruttering av medarbeider til stillingen.
Østre Agder oppvekstforum anser at kultur faller utenfor deres ansvar som styringsgruppe.
Det bør foreløpig være åpent hvor barnevernet og helsestasjonene legges.
6.

Anskaffelse og implementering av digital BTI stafettlogg
Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum tar orienteringen fra BTI-prosjektet om behovet for anskaffelse
av BTI-stafettlogg til orientering.
Østre Agder oppvekstforum tar saken opp til ny vurdering når det foreligger en skriftlig
redegjørelse som ivaretar de behov og premisser som bør avklares før vedtak fattes.

7.

Orientering om digitalløftet – handlingsplan for 2019 i Grimstad kommune
Saken gikk ut.

8.

Regionplan Agder 2030 status i arbeidet
Roar Aaserud orienterte om status for arbeidet. Sekretariatsleder orienterte om at det
foreligger føringer fra styret i Østre Agder til prioriterte satsinger fra regionen
Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering.

9.

Møteplan 2019
Sekretariatet vil anbefale at Østre Agder oppvekstforum øker møtefrekvensen til fire møter
i vårhalvåret og fire møter i høsthalvåret. Bakgrunnen for dette er endret
oppgaveportefølge ved de nye oppgavene som er tildelt for IKT Agder. Det viser seg også at
avstanden mellom møtene høsten 2018 ble for stor.
Vedtak:
Møtene legges til onsdag fra 13-16.

Vår 2019 -

23/1, 6.3, 24.4, 12.6.

Høst 2019 -

28.8, 2.10, 6/11, 11/12.
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10.

Eventuelt
Endringer i sekretariatet for Østre Agder på skolesektoren
Vedtak:
Medlemmene i Østre Agder oppvekstforum anmodes om å gi tilbakemelding om de kan ha
kandidater til å overta for utviklingsveilederen når hun går i pensjon ved nyttår før neste
møte 12.desember. Vedkommende må kunne gis permisjon til å stå i 50%-stilling i den
perioden regionen mottar DEKOM-midler.
Rådgiverfunksjonen på 20% for iverksetting av felles videreutdanning for lærere blir
likeledes ledig fra årsskiftet. Varighet på funksjonen er fram til formalkravet trer i kraft.
Østre Agder ber om kandidat til å fylle denne funksjonen i den aktuelle tidsperioden. Også
for denne funksjonen ber en om tilbakemelding innen 12.desember.
IKT-prosjekt – Implementering av Office 365 i skolene
Til møtet forelå det en anmodning fra IKT Agder om bistand til iverksetting av Skole 365 for
iverksetting vinteren 2018 og våren 2019. Jfr vedlagt prosjektoppdrag.
Anmodningen omfatter å bidra til oppnevning av en deltaker fra hver kommune til et
prosjektstyre. Dette omfatter 1 repr. fra Østre Agder oppvekstforum og 1 rektor fra hver av
eierkommunene minus den kommunen som representerer Østre Agder oppvekstforum.
Vedtak:
Medlemmene i Østre Agder skal forsøke å bidra til dette gjennom utpeking av personer til
prosjektgruppen.
Styringsgruppe forutsetter i framtiden å få sakspapirene på forhånd slik at saken kan få en
forsvarlig behandling i Østre Agder oppvekstforum.

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder
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