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Mandat for Østre Agder fagutvalg for barnehager vedtatt i rådmannsutvalget i  

Østre Agder sak 29/18: 

 

1. Medlemskap 

Kommuner som er medlemmer i Østre Agder regionråd kan delta i fagutvalget. 

 

2. Medlemmer i fagutvalget 

Medlemmer i fagutvalget forutsettes å ha fagansvar for barnehagene i kommunen. Hver 

kommune kan stille med en representant i utvalget. 

 

3. Organisering 

Østre Agder fagutvalg for barnehage er organisert som et underutvalg for Østre Agder 

oppvekstforum. Rådmannsutvalget er øverste myndighet for fagutvalget.  

Østre Agder fagutvalg for barnehager skal ha en valgt leder. Valget er for to år. Leder i 

utvalget møter i Østre Agder oppvekstforum. 

 

4. Ansvarsfelt 

Østre Agder fagutvalg for barnehager skal  

- bidra til at kommunene i fellesskap videreutvikler offentlige og private barnehager med 

sikte på et best mulig tilbud til det enkelte barn og deres familier. 

- bidra til kompetansedeling mellom kommunene og stå for fellesprosjekt med sikte på 

kompetanseheving for medarbeiderne i sektoren. Herunder samarbeide med 

universitet, høyskoler og fagskole. 

- sikre erfaringsutveksling og deling av metodikk i arbeidet for å ivareta den kommunale 

lovpålagte tilsynsplikten. 

- utveksle erfaringer med statlige tilsyn i barnehagesektoren og informere de andre 

kommunene dersom tilsynet leder til behov for endringer i kommunens 

barnehagetilbud. 

- tilrettelegge for godt samarbeid mellom barnehagene og andre offentlige tjenester for 

barn. Dersom det oppstår behov skal utvalget sikre godt samarbeid mellom kommuner i 

tilfeller der det er hensiktsmessig å finne løsninger for enkeltbarn på tvers av 

kommunegrenser. 

- Sikre god praksis slik at overgang mellom barnehage og skole blir best mulig og at 

kunnskap om det enkelte barn bidrar til en god skolestart.  

- være rådgiver overfor IKT-Agder ved valg av digitale løsninger for barnehagesektoren. 

 

5. Aktivitet 
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Fagutvalget bestemmer omfanget på møtevirksomheten, men det skal minimum avholdes 

fire møter i året. Fagutvalget skal utarbeide en møteplan for påfølgende år før årsskiftet. 

Møter skjer på grunnlag av innkalling til utvalgets medlemmer minimum syv dager før 

møtet. Sekretariatet i Østre Agder er ansvarlig for føring av et referat fra møter. Disse følger 

innkallinger til Østre Agder oppvekstforum til orientering. 

 

6. Etablering/Oppløsing 

Rådmannsutvalget fatter vedtak om etablering av fagutvalg for barnehager og tildeler 

mandat for arbeidet. 

 

Østre Agder fagutvalg for barnehager kan fremme forslag om at fagutvalget skal opphøre 

overfor Østre Agder oppvekstforum og rådmannsutvalget i Østre Agder. 

 


