Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 12.desember 2018 på Arendal kultur- og
rådhus.
Sted Tid
Bystyresalen 12.12.18 kl.13.00-16.00

Saksliste:
1.

Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 24.oktober 2018
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

2.

Vitensenterets rolle i det nasjonale prosjektet Den teknologiske skolesekken
Enhetsleder for vitensenteret Kine Wangerud orienterer om det pedagogisk tilbud innen
programmering de arbeider for å få på plass for skolene i vår region. Videre har
Utdanningsdirektoratet tildelt midler til teknisk utstyr til flere Arendalsskoler. Arendal
orienterer om hva en tenker å gjøre.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

3.

DEKOM høsten 2019 - fagfornyelse
Vedlagt følger tildelingsbrev.
Pr i dag har Arendal, Vegårshei, Gjerstad og Froland signalisert at de vil i gang med et
samarbeid med UiA rundt fagfornyelsen uten at dette er spesifisert nærmere. Hva er mulig å
få til? Prosessen rundt dette må beskrives i plan for 2019. Utviklingsleder Marianne Bøgh
Stømner gir en status for arbeidet og sekretariatsleder gjennomgår bruk av midler lokalt i
DEKOM-prosjektet i 2018.
Forslag til vedtak:
(legges fram i møtet)

4.

Gjennomgang av avtale med UiA.
Sekretariatsleder gjennomgår avtalen som er inngått med UiA.
Forslag til vedtak:
Østre Agder skoleforum tar saken til orientering.
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5.

Prinsipper for fordeling av DEKOM-midler til kommunene 2019
Forslag til vedtak:
Midlene fordeles med grunnlag i planene for den enkelte kommuner i 2019. Midler til 50%stilling som utviklingsleder ligger i bunnen inkludert nødvendige utgifter til reiser og møter.
Resten av rammen som disponeres gjennom Østre Agder fordeles på lokale satsinger med
grunnlag i føringene i søknaden.

6.

Status rekruttering av utviklingsleder for DEKOM i Østre Agder
Drøfte rekruttering til funksjonen eventuelt kombinert med ansvar også for kompetansebyggingen i barnehagesektoren.
Oppvekstforum må drøfte hvordan en skal kunne klare å rekruttere til denne viktige
funksjonen der begrensningen er at vi kun kan tilby 50% stilling for ett år av gangen.
Forslag til vedtak:
(Legges fram i møtet.)

7.

Status rekruttering av medarbeider med ansvar for videreutdanning
Sekretariatet anbefaler en løsning i samarbeid med Arendal kommune gjennom frikjøp 20%
av en medarbeider i stab skole.
Vedtak:
Sekretariatet får anledning til å inngå avtale med Arendal kommune om kjøp av 20% stilling

8.

Status for arbeidet med Office 365 skole
Det ble ingen reell diskusjon på møtet 24.oktober om organiseringen av prosjektet. Fokus
var på å gi klarsignal og finne personer i kommunene. Leder i skoleforum Tore Flottorp,
Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og avdelingsleder Øystein Neegaard har i etterkant
diskutert den foreslåtte organiseringen. Vi mener at prosjektstyret ble uforholdsmessig stort
med 8 medlemmer. Det er viktigere å sikre at kommunene kommer med i prosjektgruppen
som skal implementere Office 360 skole.
Fra kommunene har vi fått følgende navn som kan inngå i en styringsgruppe:
Gjerstad

Enhetsleder Esther Kristine Hoel

Vegårshei

Rektor enhetsleder Ingunn Lund

Froland

Rektor Inge Roppen

Tvedestrand

Rektor Frode Stiansen

Arendal

Avdelingsleder Øystein Neegaard

Åmli

Skolesjef Tore Flottorp

Grimstad

Marit Fagernes
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Risør

Tore Sæthermoen

For å begrense arbeidsbelastningen foreslår sekretariatet i Østre Agder at det etableres et lite
prosjektstyre som består av Leder i Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp,
Avdelingsleder Øystein Neegaard, en person utpekt av Grimstad, en person fra resterende
kommuner og Line Bakkeby fra IKT Agder. Deres rolle begrenses mest mulig, mens vekten
legges på etablering av en faglig solid prosjektgruppe som får den sentrale
iverksettingsoppgaven for løsningen. En kan også drøfte om Oppvekstforum kan ivareta
prosjektstyrets ansvar. Da begrenser en ytterligere arbeidsbelastningen.
Prosjektgruppen får:
Gjerstad

Enhetsleder Esther Kristine Hoel

Vegårshei

Rektor enhetsleder Ingunn Lund

Froland

Rektor Inge Roppen

Tvedestrand

Rektor Frode Stiansen

Arendal

Fire personer til prosjektgruppe - to rektorer og to avdelingsledere

Grimstad

Faglederen ved Landvik skole

Risør

Tore Sæthermoen

Premissen for denne løsningen er at prosjektgruppen blir den sentrale aktør i prosessen med
å ta i bruk Office 360 for skole i de deltakende kommuner. Denne gruppen fremmer
fortløpende forslag til løsninger overfor prosjektstyret.
Prosjektgruppen skal være hands on under innføringen. Hvis noen kommuner vurderer at de
av den grunn ønsker en annen representant enn det navnet vi foreløpig har mottatt så melder
de fra. I tillegg kan man foreslå den manglende personen til prosjektstyret.
En forenkling i organiseringen er drøftet med Rune Møster og Line Bakkeby i IKT Agder,
men det er ikke konkludert.
Forslag til vedtak fremmes på grunnlag av drøftelsen i forumet!
9.

Eventuelt
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