Møtereferat

Møte i fagutvalg for barnehager 25.januar 2019 i Arendal

Referent Sted
Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Arendal kultur- og rådhus
møterom 354 Strømsbu

Tid
25.jan.2019 kl.911.30

Til stede
Deltakere: leder Tove Lyngedal – Grimstad, Gunn Alice Andersen – Arendal kommune, Linda Fedje –
Tvedestrand kommune, Janne Broms, Risør, Elin Sollman – Åmli og Inger Helland Sinnes, Vegårshei.
Line Løvjomås Larsen, Froland hadde forfall og for henne møtte Gry Reiulfsen.
Lina Flaten – Gjerstad kommune hadde meldt forfall.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm
Dagsorden:
Dagsorden:
1. Godkjenning av referat fra møte 19.nov. 2018
Vedtak:
Referatet ble godkjent
2. Tildeling av midler for å implementere Rammeplan for barnehagen, innhold og oppgaver.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har tildelt kr.200.000 til samarbeidet. Tildelingsbrevet sendes
deltakerne.
Fagutvalget drøftet hvordan de ønsket å disponere ressursene. I tillegg til de midlene som nå er
mottatt så står det kr.120.000 på fond i Vegårshei kommune til bruk på kompetanseheving i forhold
til kommunalt tilsyn med private barnehager. Det forventes midler til kompetanseheving i
barnehagene.
Det framkom informasjon i møtet om at fylkesmannen forventer at Ståstedsanalys eller tilsvarende,
foreligger som grunnlag for tildelingen av midler til kompetanseheving.
Sekretariatsleder orienterte om at det foreligger en samarbeidsavtale mellom Østre Agder
regionråd(oppvekstforum) og UiA vedrørende samarbeid om DEKOM. Denne samarbeidsavtalen
følger referatet.
Vedtak:
 Fagutvalget ønsker gjennomført en enkel kartlegging for å få en oversikt status for
implementering av rammeplanen i hver enkelt barnehage i de deltakende kommuner.
Gunn Alice og Ole Jørgen lager et enkelt skjema på grunnlag av skjema som tidligere er
benyttet På Vegårshei.
 Tove kontakter fylkesmannen for å drøfte forventet nivå på kompetansemidler og om deler
av midlene kan disponeres for å få en administrativ ressurs (utviklingsveileder) for felles
kompetansebygging.
 Tove lager et utkast til milepælplan for iverksetting av felles kompetansebygging, der det
legges vekte på å ivareta hver kommunes kompetansebehov.
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3. Ref. fra «Dialogmøte» og etableringsmøte for Samarbeidsforum som var i desember og saker til
neste «Dialogmøte» 13. februar
Vedtak:
Gunn, Tove og Linda deltar på fylkesmannens møte 13.februar vedrørende REKOMP.
Leder undersøker med leder i Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp vedrørende deltakelse på
fellessamling for REKOMP og DEKOMP den 27.februar. Leder avklarer på grunnlag av dette hvem og
når det er aktuelt med deltakelse fra fagutvalget på dette møtet.
Leder kontakter Private barnehagers landsforbund med sikte på at de utnevner en kontaktperson
til fagutvalget som møter når bruk av felles kompetansemidler skal drøftes.
4. Drøfting av behovet for en overordnet og langsiktig plan for fagutvalg for barnehager, herunder
utredning av en rolle som utviklingsveileder for kompetanseformidling mm i barnehagesektoren.
Jfr pkt 2 der utviklingsveileder ble drøftet.
Vedtak:
Fagutvalget anbefaler at en enkelt virksomhetsplan for året utarbeides med sikte på å få god
struktur på møtevirksomheten.
5. Kort gjennomgang av temaene som fagutvalg for folkehelse og levekår foreslår å prioritere.
Saken ble utsatt til neste møte 15/3 med grunnlag i en misforståelse vedrørende tidspunkt.
6. Møteplan
Vedtak:
Det blir møter i fagutvalget 15/3, 24/5, 13/9 og 15/11. Hvis ikke annet blir bestemt så legges det til
Arendal kultur- og rådhus.
7. Eventuelt
Veikart for bedre levekår
Sekretariatsleder redegjorde for dette med grunnlag i orientering som ble gitt i møtet i
rådmannsutvalget for regionplan Agder 2020 den 24.januar. Det var enighet om at dette skulle
følge referatet. Intensjonene er at hver kommune skal tilslutte seg dette og ha en egen plan for
oppfølging av målene i veikartet som skal bidra til å møte landsdelens særlige levekårsutfordringer.
Sentrale deler av veikartet er relevant for barnehagesektoren.
Referent
Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder
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