
Referat 
 

 

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

Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 23.januar 2019 i Arendal kultur- og rådhus. 

 

Sted Tid  

Møterom 254 Strømsbu 25.01.2019 kl.13-15.30 

  

Disse møtte: 

Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Hallgeir Berge – Froland, Inger Bumark Lunde – 
Risør, Arne Haugland – Grimstad, Elisabet Christiansen – Tvedestrand, Anna Svenningsen – 
Utdanningsforbundet og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 

Ved en feil fra sekretariatet hadde ikke enhetsleder for skole Esther Kristine Hoel – Gjerstad blitt 
innkalt.  

Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm og Marius Njerve Olsen. 

Øystein Neegaard – Arendal og Tore Sæthermoen – Risør møtte som observatører i møtet.  

Leder Tore Flottorp ledet møtet. 

Fylkeskultursjef Hege Solli deltok i behandlingen av sak 2/19. 

Rektor ved Søndeled skole Trine Lise Bergum og professor Jorunn Midtsundstad deltok i 
behandlingen av sak 3/19. 

Lene Bakkeby fra ledelsen i IKT Agder og prosjektleder for innføringen av Office 360 Skole Roar 
Engen deltok under behandlingen av sak 4/19. 

Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen fra IKT Agder deltok under behandlingen av sak 
5/19. 

 

Saksliste: 
 
 1/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 12.desember 2018 

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

2/19 Pågående regionale Agdersatsing innenfor levekår 

Fylkeskultursjef Hege Solli ga en orientering om det regionale arbeidet knyttet til levekår 
(presentasjon) og folkehelse (presentasjon).  

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/10/referat-oppvekstforum-181024.pdf
http://regionplanagder.no/media/7263469/Veikart-Agder-Soerlandsraadet-170119-1-pdf-presentasjon.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Folkehelseprogrammet_presentasjon-Hege.pdf
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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. 

Regionplan Agder 2030s mål og framtidsbilde innenfor «Utdanning og kompetanse» vil ses 
sammen med Folkehelseprogrammet i Agder. 

3/19 Presentasjon av ide for forskningsprosjekt innen skole utdanning i Østre Agder 

Rektor ved Søndeled skole Trine Lise Bergum holdt en presentasjon om muligheten for å 
iverksette en offentlig PhD innenfor skole utdanning med tema relatert til DEKOM og 
systematisk kompetansebygging ved den enkelte skole. Presentasjonen følger referatet. 
Professor Jorunn Midtsundstad redegjorde for UiAs interesse for forskningsprosjektet. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum stiller seg bak en anbefaling om å styrket forskning på 
skoleutvikling i grunnskolen, og mener at den skisserte forskningsideen knyttet til studie av 
effekter av DEKOM-satsingen gir potensial for å frambringe viktig kunnskap for framtidig 
kompetansearbeid i skolen. 

Oppvekstforum understreker at den tette kontakten som er etablert mot fagmiljøet ved UiA 
er viktig for å kunne oppnå ønsket kvalitet på forskningen. 

Østre Agder oppvekstforum anmoder Rådmannsutvalget i Østre Agder om å vurdere om det 
er mulig å bidra til delfinansiering av dette forskningsprosjektet gjennom midler i 
regionrådet sammen med vertskommunen(Risør) eventuelt om det er grunnlag for å søke om 
andre forskningsrelaterte fondsmidler i Agder.  

4/19 Iverksetting av rolle som styringsgruppe for Office 365 skole.  

Lene Bakkeby fra ledelsen i IKT Agder redegjorde for deres forventninger i forhold til at 
oppvekstforum skal være styringsgruppe for implementeringen. Hun presenterte Roar Engen 
fra Evry som har fått oppdraget med å være prosjektleder. Hennes presentasjon følger 
referatet. 

Gjennomgangen viser at det er knyttet usikkerhet til den foreløpige framdriftsplanen.  

Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner prosjektet iverksettes. 

Styringsgruppen påpeker at det er en svakhet i prosjektskissen at en ønsker opplært to 
superbrukere ved hver skole når størrelsen på skolene varierer så mye. Prosjektet må derfor 
vurdere om det er grunnlag til å gå ned til en person på de minste skolene, mens en øker 
antallet som får slik kompetanse ved de største skolene. 

Styringsgruppen ber om at en innen neste møte 6.mars avklarer hvilke frister som settes for 
iverksetting. 

Leder i Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp tildeles rollen som prosjekteier. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Offentlig-sektor-ph.d-rev.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Presentasjon-oppstart-i-Skole-365-prosjekt.pdf
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5/19 Samarbeidsprosjektet digitale læremidler i regi av Bærum kommune 

Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen fra IKT Agder orienterte om 
samarbeidsprosjektet digitale læremiddel med Bærum kommune som initiativ taker der 
norske kommuner inviteres til å ta del i en felles satsing med sikte på økt tilgjengeliggjøring 
av digitale læremidler. 

Han skisserte tre alternativ for oppfølging: 

- Felles tilslutning med påvirkningsmulighet på valg av konsept/løsning. Dette vil 
innebære økonomiske forpliktelser. Egen tilslutningsavtale må signeres av kommuner 
som ønsker å delta innen 15.2.2019. 

- Avvente senere fase og vurdere tilslutning når løsninger og innhold er mer konkretisert. 
Dette gir mindre grunnlag for påvirkning, noe høyere inngangsbillett og mindre risiko. 

- Kommunen ønsker ikke noen tilslutning til prosjektet, men ønsker å holdes orientert. 

Arendal opplyste at det er aktuelt for dem å velge det første alternativet. Også Risør og 
Grimstad vurderer denne løsningen. Ingen mente at strekpunkt tre var noe reell løsning. 

 Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum registrerer at flere medlemskommuner vurderer å delta i første 
fase av dette prosjektet i regi av Bærum kommune knyttet til anskaffelse og bruk av digitale 
læremidler. Alle medlemskommuner oppfatter prosjektet som relevant og ønsker at 
oppvekstforum informeres om utviklingen i prosjektet gjennom året. Det tredje 
strekalternativet oppfattes av alle kommuner som uaktuelt. 

6/19 DEKOM – fordeling av lokale ressurser våren 2019 

Til møtet forelå det lokale søknader fra syv av åtte kommuner. 
 

 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. Midlene utbetales på grunnlag av regning fra kommunene for bruk 
av midler til frikjøp av lokale ressurser for å bidra til kompetanseutvikling eller 
utgifter knyttet til lokale samlinger i tilknytning til DEKOM og nye fagplaner. 

2. Østre Agder oppvekstforum gir sin tilslutning til at UiA når kommunenes behov for 
lokalt gjennomførte kompetansetiltak kan benytte noen midler fra ordningen 
DEKOM til pkt.1 i mail av 14.januar. Dette forutsetter at fylkesmannen gir tillatelse 
til slik bruk av midler. De andre punktene i forslaget vil oppvekstforum komme 
tilbake til når en ser at behovet for lokale kompetansehevende tiltak ved skolene er 
ivaretatt.  

3. Sekretariatet skal samordne søknadene om DEKOM-midler fra kommunene i et 
samlet dokument før fristen for oversendelse til UiA 1.mars. Risør sender inn sin 
plan så raskt som mulig. 
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7/18 Valg av vararepresentant til faggruppe utdanning 

 Vedtak: 

 Halgeir Berge velges til vararepresentant til faggruppe utdanning. 

 

8/18  Eventuelt 

Sekretariatet orienterte om status for rekruttering av Utviklingsveileder DEKOM 

Stillingen har vært lyst ut. Søker er intervjuet.  

 

 

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder 


