
Møtereferat 
 
 

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

Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

 

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 2.oktober 2019 i Arendal kultur- og rådhus. 

 

Sted Tid  

Møterom 256 Eydehavn 02.10.2019 kl.13-16 

  

Disse møtte: 

Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Tore Sæthermoen – Risør, Hallgeir Berge – 

Froland, Arne Haugland – Grimstad, Elisabet Christiansen – Tvedestrand, Esther Kristine Hoel – 

Gjerstad og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 

Fra utdanningsforbundet møtte Britt Anniken Thomassen.  

Leder av fagutvalg for barnehager Tove Lyngedal hadde forfall.  

Skolesjef Øystein Neegaard – Arendal møtte som observatør. 

Leder Tore Flottorp ledet møtet. 

Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Lindberg og leder av forvaltningsgruppe IKT oppvekst Marit 

Fagernes møtte for IKT Agder-samarbeidet under behandlingen av sak 38/19.  

Fra sekretariatet i Østre Agder møtte utviklingsveileder Gisle Hovdenak og sekretariatsleder Ole 

Jørgen Etholm. 

 

Saksliste: 

 

38/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 28.august 2019 

Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

 

39/19 Aktuelle saker i IKT Agder-samarbeidet 

 Status opplæring Office 365 skole - prosjekt. 

Det forelå ikke noe saksgrunnlag til møtet vedrørende status Office 365 skole fra 

sekretariatet. Dette skulle vært sendt ut da det foreligger et slikt fra prosjektleder. Derfor 

vedlegges Statusrapporten for innføring av Office 365 skole referatet til orientering. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/08/Motereferat-190828-Oppvekstutvalg.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/vedlegg-sak-39-19-Prosjektstatus-og-okonomi-Skole365.pdf
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 Etablering av styringsgruppe for IKT-verktøyet knyttet til BTI (bedre tverrfaglig innsats) – 

prosjekt.  

 Vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum utpeker Øystein Neegaard og Anne Grete Glemming til å delta i 

styringsgruppe for IKT-verktøy knyttet til BTI. 

Status for IKT-løsninger i oppvekstsektoren 

IKT Agder v/Forvaltningsansvarlig Glen Vidar Lindberg og leder i forvaltningsgruppe 

IKT oppvekst Marit Fagernes orienterte i denne og påfølgende punkter under sak 39/19. 

Presentasjonen er tilgjengelig. 

Vikarhåndtering med integrasjon mot ERP system.  

 

Vedtak:  

Østre Agder oppvekstforum ber forvaltning ikt oppvekst om å legge til rette for Visma 

vikarhåndtering i henhold til saksfremstillingen.  

 

Min skole pluss.  

 

Vedtak:  

Østre Agder oppvekstforum ber forvaltning ikt oppvekst om å oppgradere tjenestene 

«Visma skole basis» og Visma SMS («Meldingsbok») i henhold til saksfremstillingen 

under.  

 

Infosaker 

Henviser til presentasjonen 

Vedtak: 

 Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

40/19 Tildeling av DeKomp-midler 2019. Møte med UiA og fylkesmannen om fortsatt 

DeKomp-samarbeid og gjennomføring av lokale opplæringstiltak i samarbeid med 

universitetet. Forberedelse til ny søknad gjennom utarbeidelse av lokale 

kompetanseplaner for bruk av midlene fra DeKomp.  

Sekretariatsleder redegjorde fra møtet som ble avholdt med universitetet og fylkesmannens 

representant 18.september. Hver kommune kom med korte innspill der de kommenterte 

erfaringene en så langt har hatt med tilbudet som er gitt fra UiA. Gjennomgående gode 

tilbakemeldinger på forberedelse og gjennomføring av de ulike opplegg. 

Det var en drøfting av hvordan kommunene kunne utarbeide planer for bruk av ressurser fra 

DeKomp ordningen. Arendal presenterte en enkel løsning som kan benyttes. Denne 

vedlegges referatet. 

I møtet ble det ikke tid til å drøfte disponeringen av lokalt DeKomp -bidrag. Derfor blir 

dette punktet utsatt til møtet i Østre Agder oppvekstforum 13.november. Sekretariatet 

redegjør da for bruk av midler herfra til stillingen som utviklingsveileder. Budsjettforslaget 

behandles i styret 1.november, men detaljene i budsjettene ut over lønnskostnader for 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/Presentasjon-OAO-021019.pptx
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DeKomp og ReKomp kan endres ut fra særskilte ønsker fra Østre Agder oppvekstforum for 

DeKomp, og fra fagutvalg for barnehager for ReKomp. Fylkesmannens signal for ramma til 

ReKomp er høyere nivå enn forutsetningene i budsjettforslaget. Dette justeres opp på et 

senere tidspunkt. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum anmoder hver kommune om å levere en plan for bruk av 

DeKomp-midler for 2020 med en tidsplan. Tidsplan for iverksetting er viktig slik at UiA er 

klar til å levere når kommunen ønsker tilbudet. 

Disse samles av utviklingsveileder i et felles notat for bruk av DeKomp-midlene fra 

kommunene i Østre Agder, og som egner som grunnlag for å søke om DeKomp -midler i 

2020. Frist for kommunene til å levere dette til utviklingsveilederen settes til 15.november. 

Ut over dette tar oppvekstforum saken til orientering. 

 

41/19 Status for søknad om ReKomp-midler fra kommunene i Østre Agder  

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

42/19 RKG folkehelse og levekår 

Anne-Grete Glemming som representerer oppvekstforumet i RKG folkehelse og levekår 

holdt en orientering om status i arbeidet i dette samarbeidsorganet.  

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

43/18  Eventuelt 

 Orientering om avvisning av søknad vedrørende «Smarte grep» 

 Videreutdanning – kartlegging av behov 

Samarbeidet er under sterkt tidspress hvis et lokalt tilbud om videreutdanning skal 

videreføres. Dette er særlig knyttet til kravet om offentlig utlysning av anbudet på et slikt 

oppdrag. 

Vedtak: 

Hver enkelt kommune må snarest, og senest i løpet av uke 41, melde inn sine behov for 

videreutdanning av grunnskolelærere i fagene matematikk, engelsk og norsk slik at det kan 

avklares om det er grunnlag for en ny runde med videreutdanning i regionen.  

Skyssoner – status 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/10/Presentasjon-RKG-OA-OF-02.10.19.pdf
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Sekretariatet kontakter AKT for å forsikre seg om at de har sendt avtalegrunnlag for skyssen 

til kommunene som deltar i regionrådet. 

Tilbakemelding fra faggruppe utdanning 

  Medlemmene i forumet som sitter i dette utvalget sørger for å sende ut møtereferatet til 

medlemmene i Østre Agder oppvekstforum. 

 

Referent 

 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder 

  


