Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 23.januar 2019 på Arendal kultur- og rådhus.
Sted Tid
Møterom 254 Strømsbu 23.01.19 kl.13.00-16.00

Saksliste:
1/19

Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 12.desember 2018
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

2/19

Pågående regionale Agdersatsing innenfor levekår
Fylkeskultursjef Hege Solli kommer for å gi en orientering om det regionale arbeidet,
herunder RKG levekår. Randi Skovly-Åmli og Malin Paust-Risør møte for Østre Agders
fagutvalg.
Forslag til vedtak:
Østre Agder oppvekstforum vil påta seg et delansvar for levekårssatsinger som er relevante
for oppgaver som ligger til forumets ansvarsområde og fungere som kontaktpunkt overfor
regionalt nivå i disse sakene.

3/19

Presentasjon av ide for forskningsprosjekt innen skole utdanning i Østre Agder
Rektor ved Søndeled skole Trine Lise Bergum har fått anledning til å holde presentasjon for
Østre Agder oppvekstforum vedrørende muligheten for å iverksette en offentlig PhD
innenfor skole utdanning med tema som er relevant for samarbeidet. Hun har utarbeidet et
notat som følger innkallingen.
Sekretariatet kommer tilbake med forslag til vedtak:

4/19

Iverksetting av rolle som styringsgruppe for Office 365 skole. (ca.kl.14.30)
Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen og Lene Bakkeby fra ledelsen i IKT Agder
redegjør for deres forventninger i forhold til at oppvekstforum skal være styringsgruppe for
implementeringen. Fra Østre Agder oppvekstforum vil det være aktuelt å understreke
behovet for rolle avklaring der maksimalt ansvar tildeles prosjektgruppen, mens
oppvekstforum ivaretar beslutningsnivå ved behov.
Forslag til vedtak fremmes i møtet:

5/19

Samarbeidsprosjektet digitale læremidler i regi av Bærum kommune
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Glenn Vidar Kristiansen fra IKT Agder vil orientere om samarbeidsprosjektet digitale
læremiddel som Bærum kommune inviterer norske kommuner til å ta del i.
Forslag til vedtak baseres på dialogen i møtet.
6/19

DEKOM – fordeling av lokale ressurser våren 2019
1. Vedlagt følger tre søknader om midler fra lokal pott til oppfølging av DEKOM.
Sekretariatets forslag til fordeling er at hver kommunen kan søke om inntil 2
undervisningstimer pr uke alternativt søke om finansiering av lokale samlinger innenfor
en ramme på kr.50.000. Bakgrunnen for at vi kan strekke oss så langt nå i vårhalvåret er
midlertidig vakanse i stillingen som utviklingsveileder og at vi har overførte midler fra
2018. Forutsetningen for tildeling av midler er at søknaden bygger på en lokal
kompetanseutviklingsplan for hele eller deler av skolesektoren.
2. UiA har hatt en intern diskusjon angående de tilleggsmidlene (ikke disponerte midler) vi fikk fra
nettverket Østre Agder. Vi ble vel enige på avtalemøtet at vi kunne disponere dem fritt og
rapportere til dere. Vi synes imidlertid at det hadde vært fint å få avsjekket t vår bruk er i tråd
med deres ønsker.
UiA har tre ulike tiltak de ønsker å iverksette:
1. Følgeforskning på hvordan samarbeid mellom UH-sektoren, kommuninivå og skole
fungerer: hva skal til for å få varig effekt av kompetanseutviklingsprogrammet? Her ønsker
vi å innlede samarbeid med NORCE (tidligere Agderforskning) som ledet prosjektet Med
hjerte for Arendal.
2. Utvikling av digitale ressurs som støtter opp under satsingsområdene som er valgt i østre
Agder
3. Felles digitalt samlingspunkt for innhold og erfaringer som kan brukes av både skolene,
skoleeier, UIA (fagleder) og de involverte instituttene.

Forslag til vedtak:
1. Sekretariatet får fullmakt til å tildele inntil kr.50.000 på
grunnlag av søknad om midler relatert til iverksetting av lokal
kompetanseplan for hver kommune våren 2019. Eventuell
tildeling av lokale midler høsten 2019 avventer tilsagn om
midler til DEKOM i 2019.
2. Østre Agder oppvekstforum gir sin tilslutning til at noen
midler fra ordningen DEKOM under forutsetning av at det gis
tillatelse til slik bruk av midler fra fylkesmannen. De andre
punktene i forslaget vil oppvekstforum komme tilbake til når
en ser at behovet for lokale kompetansehevende tiltak ved
skolene er ivaretatt.
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Valg av vararepresentant til Faggruppe utdanning
Forslag til vedtak:

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Møteinnkalling

8/18

Eventuelt

For leder av Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder
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