Referat

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 12.desember 2018 i Arendal kultur- og rådhus.
Sted Tid
Bystyresalen 12.12.2018 kl.13-15
Disse møtte:
Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Hallgeir Berge – Froland, Inger Bumark Lunde – Risør, Arne
Haugland – Grimstad, Anna Svenningsen – Utdanningsforbundet og Anne Grete Glemming – Vegårshei.
Tonje Berger Ausland - Gjerstad, hadde forfall og for henne møtte Gro Bråtvannsdal Wåsjø.
Elisabet Christiansen – Tvedestrand hadde forfall
Fra fagutvalg for barnehager møtte Tove Lyngedal
Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm, utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner og
spesialrådgiver Bjørg Løhaugen.
Under behandlingen av sak 2 deltok enhetsleder Kine Wangerud.
Øystein Neegaard – Arendal møtte som observatører i møtet. Tidligere skolesjef i Froland Rune Kvikshaug
Taule var gjest på møtet.
Leder Tore Flottorp ledet møtet.

1.

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

2.

Vitensenterets rolle i det nasjonale prosjektet Den teknologiske skolesekken
Enhetsleder for vitensenteret Kine Wangerud holdt en orientering om dere tilbud til
kommuner og skoler. Presentasjonen følger referatet. Øystein Neegaard fra Arendal
orienterte om planene som foreligger i Arendal. Erfaringene som opparbeides gjennom
Arendals arbeid innenfor undervisning om programmering med mer, bør gi grunnlag for at
flere kommuner søker om statlige midler på feltet. Risør forbereder en søknad.
Vedtak:
Saken tas til orientering,

3.

DEKOM høsten 2019 - fagfornyelse
Tildelingsbrev følger saken. Utviklingsveileder gjennomgikk status for DEKOM-arbeidet.
Henne presentasjon følger referatet.
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Det er kommet signaler fra Arendal, Vegårshei, Gjerstad og Froland om at de vil i gang med
et samarbeid med UiA rundt fagfornyelsen.
Sekretariatsleder gjennomgikk bruk av midler lokalt i DEKOM-prosjektet i 2018. Status er
at det gjenstår betydelige både på de midler som er tildelt Østre Agder regionråd og de
midlene som er tildelt UiA og som står til rådighet for kompetansehevende tiltak fra dem til
kommunene. Status for regionrådets midler er at om lag hele tilskuddet fra 2017 er disponert
ved årets slutt, mens midlene som vi fikk for 2018 og som er beregnet for skoleåret
2018/2019 gjenstår. Nye midler søkes på grunnlag av felles kompetanseplan i 2019.
Utviklingsveileder Marianne Bøgh Stømner ble takke for sin innsats med en blomsterhilsen
i forbindelse med at hun går i pensjon fra årsskiftet.
Vedtak:
Kommunene utarbeider plan for bruk av DEKOM-midler innen 1.februar. Disse samordnes
til en felles plan innen 1.mars og oversendes på det tidspunkt til UiA i henhold til
samarbeidsavtalen som er inngått med dem for å avklare deres kapasitet til å bistå
kommuner og enkeltskoler innenfor de prioriterte felt i den felles DEKOM-planen. All
kontakt til UiA skjer gjennom utviklingsveileder. Fram til ny utviklingsveileder ivaretar
sekretariatsleder denne oppgaven.
Oppvekstforum ønsker å ta stilling til om det skal gjennomføres workshop høsten 2019 der
målet er å:
- dele erfaringer rundt skoleutvikling gjennom bruk av ressursene i DEKOM
- reflektere rundt fagfornyelsen innenfor rammen av DEKOM
- få innspill til hvordan DEKOM kan passe inn i den enkelte kommunes og skolers
etterutdannings-/kompetanseutviklingsplaner
så snart dette kan vurderes i en helhet for bruk av DEKOM-midler i 2019.
4.

Gjennomgang av avtale med UiA.
Sekretariatsleder gjennomgikk avtalen som er inngått med UiA.
Vedtak:
Østre Agder skoleforum tar saken til orientering.

5.

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

6.

Status rekruttering av utviklingsrådgiver for DEKOM i Østre Agder
Vedtak:
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Sekretariatet fikk i oppgave å lyse ut stilling som utviklingsrådgiver for DEKOM for en
periode på 1 år i 50% stilling. Tilsettingsperioden kan forlenge dersom Østre Agder
regionråd tildeles midler til DEKOM ut over 2019.
Hvis fagutvalg for barnehager tildeles statlige midler til kompetanseutviklende tiltak for
barnehager så kan stillingen utvides med 25% dersom tildelingen gir rom for det.
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
I etterkant av behandlingen av sak 10 i møte 24.okt.2018 Eventuelt IKT-prosjekt – Implementering av Office 365 skolene så reise sekretariatet spørsmål om
det forslaget til organisering som ble lagt fram av IKT Agder med en modell styringsgruppe
og prosjektgruppe i tillegg til Østre Agder oppvekstforum var unødvendig tungvint. Leder
av oppvekstforum støttet dette synspunkt og ba om at spørsmålet om styringsmodell ble tatt
opp til ny vurdering.
Vedtak:
Østre Agder oppvekstforum skal være prosjektstyre for implementering av Office 365 skole.
Premiss for løsningen er at prosjektgruppen blir den sentrale beslutningsaktør i prosessen
med å ta i bruk Office 360 for skole i de deltakende kommuner. Denne gruppen fremmer
fortløpende forslag til løsninger overfor Østre Agder oppvekstforum som prosjektstyre.
Prosjektgruppen får følgende sammensetning:
Gjerstad

Enhetsleder Esther Kristine Hoel

Vegårshei

Rektor enhetsleder Ingunn Lund

Froland

Rektor Inge Roppen

Tvedestrand

Rektor Frode Stiansen

Arendal
Oddbjørn Osmundsen – Rektor på Eydehavn, Jannicke Danielsen
– Avdelingsleder Birkenlund skole u-trinn, Jan Inge Nilsen – Avdelingsleder Nedenes btrinn, Casper Scoombie – Rektor på Flosta skole

9.

Grimstad

Marit Fagernes

Risør

Foreløpig Tore Sætermoen

Eventuelt
Bistand til masterfagsstudent
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Sekretariatet har av rådmannsutvalget fått anledning til å engasjere en masterfagsstudent i
40% stilling fram til mai. Marius Njerve Olsen holder på med en masteroppgave knyttet til
effekter av interkommunalt samarbeid med særlig vekt på samarbeid i oppvekstsektoren.
Han ba om bistand fra medlemmene i Østre Agder oppvekstforum i sitt masterarbeid.

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder
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