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Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

 

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 12.juni 2019 i Eureka kompetanse Arendal. 

 

Sted Tid  

Møterom 5 12.06.2019 kl.13-15.30 

  

Disse møtte: 

Roar Aaserud – Arendal, Hallgeir Berge – Froland, Elisabet Christiansen – Tvedestrand, Esther 
Kristine Hoel – Gjerstad og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 

Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm og Siri Asdal. 

Tore Flottorp – Åmli hadde forfall. Inger Susanne Bømark Lunde– Risør hadde forfall. For henne 
møtte Tore Sæthermoen. Arne Haugland – Grimstad hadde forfall. Anna Svenningsen – 
Utdanningsforbundet hadde forfall. 

Skolesjef Øystein Neegaard – Arendal møtte som observatør. 

Nestleder Roar Aaserud ledet møtet. 

Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen, Rune Møster og Solveig Aanjesen deltok fra IKT 
Agder under behandlingen av sak 24/19 og sak 25/19.  

Prosjektleder Roar Engen deltok under behandlingen av sak 28/19. 

Jørn Varhaug dekan ved lærerutdanningen UiA, orienterte om dette utdanningstilbudet. 

Saksliste: 

 

23/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 24.april 2019 

Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

 

24/19 Ledelse av forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-samarbeidet 

 Vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum ønsker å videreføre praksisen med at leder av 
forvaltningsgruppe IKT-oppvekst velges mellom de kommunale representantene i 
forvaltningsgruppa. Leder bør velges for to år. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/04/referat-oppvekstforum-190424.pdf
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Østre Agder oppvekstforum ber om å få mandatet til forvaltningsgruppen til behandling. Det 
er også ønskelig at Østre Agder oppvekstforum får en oversikt over medlemmene i 
forvaltningsgruppen. 

 

25/19 Saker fra IKT Agder innenfor oppvekst  

IKT Agder v/Forvaltningsansvarlig Glen Vidar Lindberg orienterte om sakene.  

Ved en feil manglet et forslag til vedtak i det utsendte forslaget til vedtak. Dette gjelder 
Innføring av 2 faktor pålogging for Itslearning skoleadministratorer. Dette ivaretas av nytt 
pkt.4. 

Vedtak: 

Pkt. 1 Østre Agder oppvekstforum anmoder medlemskommunene om å drøfte utkastet til 
mandat Styringsgruppen forvaltning IKT Oppvekst. Høringsrunden skal bidra til å forankre 
forslaget til styringsmodellen ved IKT-beslutninger hos eierkommunene. Oppvekstforum vil 
i sitt møte 28.august ta saken opp til ny behandling. Kommuner/fylkeskommune som ønsker 
å komme med synspunkt på det foreliggende utkastet, må sende dette til sekretariatet innen 
fredag 16.august for at Østre Agder oppvekstforum skal kunne legge kommunenes 
synspunkt til grunn for sitt vedtak. 

Østre Agder oppvekstforum ber om at en konsekvent knytter begrepet IKT til navnet på 
forvaltningsgrupper og andre grupper for å unngå sammenblanding med andre eksiterende 
navn. 

Østre Agder oppvekstforum ber om at en benytter alternativ 1 i prosjektskisse 2(arkiv 
kobling) 

Pkt. 2 og 3 Østre Agder oppvekstforum godkjenner prosjektideene Felles service- og 
opplæringsavtale Visma flyktning/voksenopplæring og Arkivkobling mellom Visma 
flyktning/voksenopplæring og Public 360. 

Pkt.4 Østre Agder oppvekstforum støtter innføring av 2 faktor pålogging for It`slearning for 
skoleadministratorer. 

 

26/19 Søknad om ressurser fra DEKOM til Grimstad ungdomsskole til digital satsing i 
forhold til ny overordnet del i ny læreplan 

Vedtak: 

Søknaden avslås med begrunnelse i at midlene nå rettes inn mot avtalte satsinger med UiA 
skoleåret 2019/2020. 

 

27/19 Støtte til Phd med tema DEKOM i Risør kommune 

Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/06/Presentasjon-i-ostre-agder-oppveksforum-120619.pdf
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Østre Agder oppvekstforum er positiv til å bidra med støtte til forskning på feltet med 
utgangspunkt i kommunenes behov for økt kunnskap om hva som har effekt ved 
desentralisert kompetanseheving i skolesektoren. Det avsettes midler fra ubrukte 
fondsavsatte midler fra skoleåret 2017/2018 til å dekke kr.160.000, mens kr.150.000 hentes 
over budsjett midler på ansvar 1207011 Østre Agder oppvekst i 2020,2021og 2022. 

 

28/19 Office 365 skole – rapport til styringsgruppe 

Prosjektleder Roar Engen deltok i møtet og holdt en presentasjon. 

Vedtak: 

1. I den grad det er hensiktsmessig kan Arendal og Gjerstad benytte tid i sin DEKOM 
satsing skoleåret 2019/2020 til opplæring i Office 365 skole i deres planlagte opplæring i 
digitale læreverktøy. 

2. Kommunene Froland, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli må bli gitt et 
opplæringstilbud i samsvar med intensjonene i opplæringsplanen for dataverktøyet. 

3. Med disse presiseringer godkjennes IKT Agders opplegge for opplæring knyttet til 
innføring av Office 365 skole. 

 

29/19 Status DEKOM 

Det har vært avholdt et møte i Grimstad om den generelle del læreplanen for kommunene 
Grimstad, Froland, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.  Elisabet Christiansen orienterte 
om denne samlingen som er avholdt med dette som tema. 

Arendal og Gjerstad orienterer om status for tilbudet IKT i DEKOM for kommunene  

 Vedtak: 

 Saken tas til orientering 

 
30/18  Eventuelt 

 Behandling av prosjekt «lekbasert læring» i fagutvalg for barnehager 

Vedtak: 
Østre Agder oppvekstforum tok anbefalingen fra Fagutvalg for barnehager, om at spørsmål 
om deltakelse i prosjektet «lekbasert læring» skulle oversendes kommunene uten noen felles 
anbefaling, til orientering  

 

For nestleder av Østre Agder oppvekstforum Roar Aaserud 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder 

  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/06/SG-Presentasjon-12.06.2019.pdf

