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Til 
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Innkalling til møte Fagutvalg for barnehage Østre Agder 24.oktober 2019 i Arendal kultur- og rådhus 

Sted Tid  

Møterom 254 Strømsbu  24.10.19 kl.13.00-15.30 

  

Saksliste 

1. Godkjenning av referatet fra møtet for Fagutvalg barnehage Østre Agder 24.mai 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes. 

 

2. Rolleavklaring i Fagutvalget. 
Da flere har ytret behov for en rolleavklaring i Fagutvalget settes det av tid til dette.  
Tove Lyngedal innleder. 
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering.  

 

3. Samarbeid, samskaping og partnerskap – veien videre UiA & Østre Agder 

Forslag til vedtak:  
Fagutvalget arbeider videre med innspill fra UiA og medlemmene i fagutvalget for å etablere et 
godt partnerskap. Der settes ned en arbeidsgruppe for utkast til plan. 

 

4. Kompetanseplan for regionen. 
Utviklingsveileder orienterer 
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/Motereferat_190524_fagutvalg_barnhage.pdf
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5. ReKomp kick-off. 
Det har tidligere blitt diskutert at en kick-off vil være en god måte å markere starten på ReKomp-
satsingen. Fagutvalget må ta stilling til dato og evt. innhold. Kan UIA bidra med faglige innslag på 
en slik dag?  
Hver kommune bes forberede et lite innlegg som beskriver hvordan de har informert sine 
barnehageledere om kompetansestrategien og ReKomp-satsingen. 
 

Forslag til Vedtak: 
Kick-off avholdes i slutten av januar eller starten av februar. 

 

6. Møteplan fremover. 
a. Neste møte i Fagutvalg barnehage 

Forslag til vedtak: 
Fagutvalget holder møte fredag 29.11.19 kl 09 -11.  
Felles lunsj 11.00 – 11.30  
Barnehagemyndigheten fortsetter med møte samme dag fra kl. 11.30 - 13.00 

 

b. Møteplan våren 2020 
Datoer: 17.1.20, 28.2.20, 3.4.20, 8.5.20, 12.6.20 
Utviklingsveileder orienterer 
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget vedtar møteplanen for våren 2020. 
 
 

7. Økonomi. (Dette møtepunktet er for barnehageeiere.) 
Vi må diskutere hvordan ReKomp-midlene skal disponeres. Ved behov kan sekretariatsleder delta. 
 
Forslag til vedtak legges fram på grunnlag av drøftelsen i møtet 
 

 

  

 

For leder av Fagutvalg barnehage Tove Lyngedal 

 

Gisle Hovdenak – utviklingsveileder Østre Agder 

  


