
Innkalling 
 

 

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

Til 

Barnehageansvarlig i samarbeidskommunene i Østre Agder 

 

Innkalling til møte i Fagutvalg for barnehage Østre Agder 

 

Møtet er fastsatt til fredag 24.mai 2019 kl.09.00-11.30 

Møtet avholdes i møterom 256 Eydehavn i Arendal kultur- og rådhus. 

Det bestilles kaffe til møtets start og så serveres det en enkel lunsj i møterommet kl.11.  

Til møtet er det invitert tre eksterne deltakere: Bodil Fjelde fra fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder, 

Janne Korsgård og Margrethe Worring Berglyd fra Universitetet i Agder 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av referat fra møte 15.mars. 2019 

2. Resultater fra kompetansekartlegging.  

Tove Lyngedal presenterer disse. Drøfting av ønsker for kompetansetilbud med bakgrunn i 

resultatene. Forslag til vedtak fremmes med grunnlag i drøftelsen i fagutvalget. 

3. Rapport fra Arbeidsutvalg for regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage,  

Dette møtet ble avholdt 15.05.19.  

4. Status vedrørende søknadsprosedyre for prosjektmidler til kompetansebygging i barnehagene. 

Leder Tove Lyngedal og Bodil Fjelde fra Fylkesmannen I Aust-Agder og Vest-Agder Vedlegg 1. 

Referat fra felles samarbeidsforum for DEKOM og REKOM 27.februar 

5. Samarbeid med UIA  

Universitetet kommer i møtet og gir innspill. 

6. Premisser for deltakelse i prosjektet «Lekbasert læring». 

Fra oppvekstforums møte 24.april har fagutvalget fått oversendt følgende vedtak i sak 19-19: 

Oversender saken til fagutvalg for barnehager med innspillene fra kommunalsjef Roar Aaserud for å 

innhente råd fra dette fagmiljøet før Østre Agder oppvekstforum gir en anbefaling til kommunene 

vedrørende deltakelse i prosjektet. Vedlagt 1. Brev av 15.mars 2019 fra Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond og Sørlandets kompetansefond 2. henvendelse vedrørende deltakelse ra Aust-

Agder fylkeskommune. 3. Emneplan for prosjektet. Nestleder Gunn Alice Andersen orienterer 

7. Eventuelt 

 Status for stilling – søknadsfrist 4.juni  

 Ablu studenter og tilretteleggingsmidler.  

 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 

 Fagskoleutdanning fra høsten 2019  

Er det aktuelt for nettverket å inngå en samarbeidsavtale om dette? 

 

For leder av fagutvalg for barnehager Tove Lyngedal 

 

Ole Jørgen Etholm 

Sekretariatsleder Østre Agder 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Motereferat-190315.pdf

