Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 28.august 2019 i Arendal kultur- og rådhus
Sted Tid
Møterom 256 Eydehavn 28.0819 kl.13.00-16.00
Presentasjon av Gisle Hovdenak.

Saksliste:
31/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 12.juni 2019
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

32/19 Aktuelle saker i IKT Agder-samarbeidet (30 minutter)
IKT Agder v/Forvaltningsansvarlig Glen Vidar Lindberg orienterer.
Bærum kommune har varslet at de legger ned sitt prosjekt knyttet til digitale læremidler.
Rådmannen i Bærum har redegjort for bakgrunnen for at de ikke går videre. Link til dette
legges ved til orientering.
https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/digitale-laremidler---kommunalt-prosjekt-stanser/







Status Office 360 skole - opplæring
Informasjon om prosessen rundt mandat for forvaltningsgruppe IKT og faggruppe IKT:
o Under arbeid: En felles forvaltningshåndbok med mandat for gruppene
o Oversikt over forvaltningsorganisasjonens medlemmer
Informasjon om vedtatte og pågående tiltak og prosjekter
o Visma Flyt skole
o Its learning
o 2 faktor feide i østkommunene
o Prosjekt: Vigilo barnehage til østkommunene
o Prosjekt: PPT fagsystem
o Visma FLY/VO
Andre informasjons saker
o Samarbeidsprosjektet - Digitale læremidler
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Forslag til vedtak:
Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering.

33/19 Tildeling av DEKOM-midler til samarbeidet innenfor Østre Agder og bidrag til
finansiering av phd på effekter av bruk av DEKOM-midler
Vedlagt følger følgende tildelingsbrevet. Østre Agder regionråd er tildelt kr.2.990.000. I
avtalen regionrådet har inngått med UiA er det lagt til grunn at 2/3 brukes gjennom
universitetet og 1/3 avsettes til lokalt arbeid.
Status i kommunenes arbeid og samarbeidet med UiA. Tore og Arne orienterer om
samarbeidet om opplæring i generell del av læreplanene. Øystein orienterer om digital
kompetanse.
Sekretariatsleder orienterer om bruk av tidligere tildelte midler. Herunder status for
rapportering fra kommunene om bruk av tildelte midler (kr.50.000 pr. kommune) og
utbetaling av midler i henhold til tidligere avtale.
Risør kommune anmoder samarbeidspartnerne i det felles forskningsprosjektet om å vurdere
om deres bidrag kan heves noe. Så langt har forutsetningen vært at det interkommunale
samarbeidet skulle bidra med kr.100.000 pr år i tre år finansiert fra DEKOM og kommunale
midler. Med bakgrunn i status for bruk av DEKOM-midler i 2018 og 2019, så mener
sekretariatsleder at det kan være grunnlag for å øke det årlige bidraget fra Østre Agder til
kr.150.000. Fortsatt under forutsetning av at samarbeidet fortløpende skal kunne legge
forskningsresultatene til grunn for den løpende bruk av tildelte DEKOM-midler.
Forslag til vedtak:
Østre Agder regionråd ved oppvekstforum gir tilbakemelding til Fylkesmannen i Agder om
at kr.2.000.000 ønskes brukt gjennom UiA og at kr.990.000 utbetales til Østre Agder
regionråd merket ansvar 1207011 prosjekt 7580 Skole DEKOM via Arendal kommune.
Østre Agder oppvekstforum anbefaler at det åpnes for å øke det regionale bidraget til
gjennomføring av phd på DEKOM økes til kr.150.000 pr. år ved bruk av avsatte DEKOMmidler fra 2018 og mindreforbruk i 2019.

34/19 Status for videreutdanning i engelsk og matematikk
Arendal kommune orienterer. Forutsetningen er at Arendal overfører oppfølgingen av dette
tilbudet til utviklingsveileder Gisle Hovdenak når han tiltrer 1.oktober.
Forslag til vedtak:
Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering.

35/19 Gjesteelevsatser
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Roar orienterer om problemstillingen ut fra at nivået kommunenes betaling er blitt høyt.

36/19 Sammenheng regionplan Agder 2030 og kommuneplanene
Kommunene orienterer 2-3 minutter om hvordan de vil følge opp Regionplan Agder 2030 i
sine framtidige kommuneplaner.
37/18 Eventuelt

For leder av Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder
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