Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum
Gjester: Fylkesmannen

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 24.april 2019 på Arendal kultur- og rådhus.
Sted Tid
Møterom 256 Eydehavn 24.04.19 kl.13.00-16.00

Saksliste:
14/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 6.mars 2019
Etter siste møte mottok sekretariatet en mail der forvaltningsansvarlig Glenn Vidar
Kristiansen ønsket noen endringer i formuleringene i vedtak i sak 12/19. Sekretariatet har
ikke motforestillinger til dette. Forslagene er vedlagt.
I ettertid er det avholdt et drøftingsmøte mellom ledelsen og forvaltningsansvarlige i IKT
Agder og ansatte i sekretariatet i Østre Agder. Der er en blitt enige om premisser for å
fremme saker fra IKT Agder i Østre Agders ulike forum. Det innebærer at sakspapir
vedrørende IKT saker fra IKT Agder skal foreligge i Østre Agder sekretariat minimum 8
dager før møtet. Av sakspapirene skal det framgå tydelig forslag til vedtak. Dette materialet
inngår i sakspapirene til møtet som sendes ut av sekretariatet i Østre Agder. Har sakene fra
IKT Agder relevans for Agder fylkeskommune så innkalles de til den del av forumets møte
der beslutninger fattes med fulle rettigheter til å delta i behandlingen.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes med endringene forvaltningsansvarlig ber om.
15/19 Etablering av en delingsplattform for kommunene i Østre Agder regionråd innenfor
oppvekst i regi av UiA
Førstelektor Rune Andersen arbeider med planer for etablering av en delingsplattform for
kommunene i samarbeidet. Han vil redegjøre for hvilke muligheter han ser knyttet til
sambruk og iverksetting av felles utviklingstiltak.
Forslag til vedtak:
Oppvekstforum ønsker at det etableres en delingsplattform for samarbeidet i regi av UiA.
Midler for å få dette til kan hentes fra midlene UiA har fått fra Fylkesmannen i Aust-Agder
og Vest-Agder til bruk på DEKOM.
16/19 Status for lokale DEKOM tilbud i kommunene høsten 2019 og våren 2020
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Det foreligger en plan fra UiA vedrørende det tilbudet de ønsker å bidra med i kommunene.
Denne er konkret for høstsemesteret, mens konkretiseringen av tilbudet for våren kommer
senere. Dette er vedlagt innkallingen.
Samtidig er det behov for å avklare hvilke kommuner som er forberedt på å være med
arbeidet med kompetansepakkene fra november 2019.
Forslag til vedtak:
Østre Agder ber om at DEKOM-tilbudet fra UiA iverksettes i samsvar med planene fra
universitetet.
Følgende kommuner ønsker å være med på arbeidet med kompetansepakkene fra november
2019:
17/19 Status for videreutdanning av lærere i engelsk og matematikk
Skolesjef i Arendal kommune Øystein Neegaard redegjør for status i arbeidet med etablering
av de to undervisningstilbudene.
Forslag til vedtak:
Østre Agder oppvekstforum anbefaler at det arbeides videre med de to planlagte
undervisningstilbudene.
18/19 Informasjon fra arbeidet i KS nettverk for implementering av nye læreplaner.
Skolesjef i Arendal kommune Øystein Neegaard er medlem i nettverket og informerer om
arbeidet i dette
Forslag til vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
19/19 Premisser for deltakelse i prosjektet «Lekbasert læring».
Vedlagt følger invitasjonen fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets
Kompetansefond til deltakelse i prosjektet «Lekbasert læring». Dette omfatter tre dokument
som følger saken som vedlegg.
Arendal kommune ved kommunalsjef Roar Aaserud har bedt om at saken tas opp i
oppvekstforum for å avklare om det er grunnlag for felles premisser for deltakelse i
prosjektet. Fra Arendal anbefales det at kommunene ikke påtar seg å dekke utgifter for
private barnehager.
20/19 Informasjon fra faggruppe utdanning
Kommunalsjef Roar Aaserud har deltatt på møte i faggruppe utdanning og redegjør for
hvilke saker som har vært til behandling der.
Forslag til vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
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21/19 Saker fra IKT Agder forvaltning - oppvekst
Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen informerer om status i pågående saker i IKT
Agder.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

22/18 Eventuelt

For leder av Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder
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