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Møte i fagutvalg for barnehager fredag 15.mars 2019 i Arendal 

 

Referent Sted Tid  

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Arendal kultur- og rådhus  
møterom 256 Eydehavn 

15.mars.2019 
kl.9-11.30  

 

Til stede 

Deltakere: leder Tove Lyngedal – Grimstad, Gunn Alice Andersen – Arendal kommune, Linda Fedje – 
Tvedestrand kommune, Janne Broms, Risør, Line Løvjomås Larsen, Froland, Lina Flaten – Gjerstad 
kommune og Inger Helland Sinnes, Vegårshei.  
 
Elin Sollman – Åmli hadde meldt forfall. 
Fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder møtte Bodil Ottersen Fjelde. 
Fra utdanningsforbundet møtte Mette Berg Nilsen  
Fra fagforbundet møtte Hildegunn Fardal 
Fra PBL Renate Bai Stabell 
 
Tove Lyngedal ledet møtet. 
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 
 
Ved en feil i sekretariat var det en tidligere møteinnkalling som var utsendt på forhånd. Referatet 
forholder seg til den innkallingen som ikke hadde blitt sendt ut. 
 

Dagsorden: 

Før en startet på dagsorden hadde Malin Paust fra fagutvalg for levekår og folkehelse en kort orientering 
om virksomheten i dette fagutvalget. Hun inviterte til et samarbeid om aktuelle forebyggende tiltak som er 
relevante for begge fagutvalg. Hun pekte på rammeplanen for barnehager som fundament for slikt 
samarbeid. Hun oppfordret barnehagene om å ha tett kontakt med folkehelsekoordinatoren i den enkelte 
kommune. Det ble enighet om at lederene i de to utvalgene vurderer behovet for et fellesmøte mellom 
fagutvalgene i løpet av høsten. I en slik samling kan miljørettet helsevern være et aktuelt tema. 

1. Godkjenning av referat fra møte 25.jan. 2019 

Vedtak: 
Fagutvalget godkjente referatet. 
 

2. Info fra dialogmøte og samarbeidsmøte i regi av Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder. 

Leder Tove Lyngdal Bodil Ottersen Fjelde orienterte om møtene som er avholdt. 
Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

3. Gjennomgang av utkast til kartleggingen av kompetansebehov i barnehagene. 

Gunn Alice Andersen gjennomgikk skjemaet grundig i møtet. Hun hadde noen problemstillinger 
knyttet til spørreundersøkelsen som hun fikk avklart. Likeverd ble blant annet flyttet inn under 
overskriften verdigrunnlag. Noen spørsmål ble spesifisert og det ble gjort noen endringer i 
rekkefølgen. 
Vedtak: 
Østre Agder fagutvalg for barnehager vedtar å gjennomføre spørreundersøkelsen med grunnlag i 
det elektroniske skjemaet som er utarbeidet. Undersøkelsen skjer i samarbeid med Fylkesmannen i 
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Aust-Agder og Vest-Agder. Undersøkelsen sendes ut så raskt som mulig fra nestleder Gunn Alice 
Andersen med frist 05.04.2019 
 

4. Søknad om prosjektmidler til kompetansebygging i barnehagene. 

Bodil Ottersen Fjelde fra fylkesmannen I Aust-Agder og Vest-Agder redegjorde for rammene for 
kompetansemidler til barnehagene på Agder. Til sammen står det mellom 6-7 mill.kr til rådighet for 
kompetanseutvikling i Agder. I tillegg kommer en praksis ass. ordning med i størrelsesorden 3 
mill.kr. søknadsfrist kommer senere. 
 
Vedtak: 
Fagutvalget legger til grunn av søknaden om kompetansemidler skal bygge på resultatene i 
spørreundersøkelsen i forhold til barnehagenes behov for kompetansebygging. 
Fagutvalget ved leder og nestleder skal gå i dialog med UiA for å kunne få ønskede tilbud om 
kompetanseheving. 
 

5. Rekruttering av felles ressursperson til DEKOM og for kompetansearbeidet i barnehagene. 
Sekretariatsleder gjorde rede for drøftingen i rådmennenes budsjettseminar 13. og 14.mars. Der 
ble det enighet om at man med basis i et bidrag fra midlene fra DEKOM (kr.550.000), fra midlene til 
kompetanseheving i barnehagene (kr.250.000) og midler fra kommunene (kr.300.000) kan det 
etableres en fast stilling i 100%.  

Arbeidsoppgavene blir så lenge finansieringen delvis er basert på statlige tilskuddsmidler  

- utviklingsveileder knyttet til DEKOM for samarbeidskommunene overfor UiA.  

- utviklingsveileder for kompetanseutvikling i barnehagene for samarbeidskommunene overfor UiA. 
- ansvarlig for etablering og markedsføring av videreutdanningstilbud til lærere for å ivareta 
formelle kompetansekrav knyttet til undervisning i matematikk, engelsk og norsk i samarbeid med 
UiA.  

- stå for faglig oppfølging av Østre Agder oppvekstforum og Østre Agder fagutvalg for barnehager.  

Medarbeideren forutsettes å ha pedagogiskutdanning og relevant erfaring for stillingen. 

Vertskommune for stillingen blir Arendal. Dersom den statlige delen av finansieringen utgår og 
behovene i oppvekstforum og fagutvalg for barnehager endres så vil arbeidsoppgavene i stillingen 
kunne endre. Denne mulighet skal sikres ved utlysing av stillingen. 

 
6. Eventuelt  

 
Fagskoletilbud innenfor barnehagefeltet 
Fagforbundets representant var opptatt av at kommunene skal ta et ansvar for å formidle 
informasjon til aktuelle kandidater om fagskoletilbud for de som jobber i barnehagene. Tilbudene 
opplever sviktende rekruttering og det er viktig å bidra til at et slikt tilbud blir opprettholdt. 

 

Referent 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder 


