Møtereferat

Møte i fagutvalg for barnehager fredag 24.mai 2019 i Arendal

Referent Sted
Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm Arendal kultur- og rådhus
møterom 256 Eydehavn

Tid
24.mai 2019 kl.911.30

Til stede
Deltakere: leder Tove Lyngedal – Grimstad, Gunn Alice Andersen – Arendal kommune, Linda Fedje –
Tvedestrand kommune, Janne Broms - Risør, Line Løvjomås Larsen - Froland, Elin Sollman – Åmli, Lina
Flaten – Gjerstad og Inger Helland Sinnes - Vegårshei.
Fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder møtte Bodil Ottersen Fjelde.
Fra utdanningsforbundet møtte Mette Berg Nilsen
Fra fagforbundet møtte Anita
Fra PBL møtte Renate Bai Stabell
Fra UiA stilte Janne Korsgård, Margrethe W. Berglyd og Jorunn Midtsundstad
Tove Lyngedal ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm.
Dagsorden:
1. Godkjenning av referat fra møte 15.mars. 2019
Vedtak:
Referatet godkjennes.
2. Resultater fra kompetansekartlegging.
Tove Lyngedal presenterer resultatene fra kartleggingen. Det var høy respons på undersøkelsen.
Det var noen utfordringer knyttet til videresending av undersøkelsen i tilfeller der det var behov for
å la andre enn opprinnelig planlagt få ansvar for å besvare. Derfor må en ved gjentakelse av
undersøkelsen legge stor vekt på å få riktig mailadresse fra starten.
I undersøkelsen pekte særlig tre punkt seg ut som viktige ved videre kompetanse oppbygging:
 Digital praksis
 Flerspråklige barn
 Bærekraftig utvikling
Vedtak:
Fagutvalg for barnehager ønsker at resultatene fra kartleggingen legges til grunn for planlegging og
bruk av midler tildelt gjennom REKOM-ordningen
3. Rapport fra Arbeidsutvalg for regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage,
Vedtak:
Fagutvalg for barnehager tar saken til orientering.
4. Status vedrørende søknadsprosedyre for prosjektmidler til kompetansebygging i barnehagene.
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Bodil Ottersen Fjelde opplyste at de skulle ha Østre Agders planer for bruk av REKOM senest i
midten av august. Fylkesmannen hadde ambisjon om at midlene skal være fordelt i september.
Ambisjonen er at en i kommende år skal kunne ha prosessen tidligere i året.
Vedtak:
Østre Agder fagutvalg for barnehager vil forholde seg til den skisserte tidsplanen og sørge for å
utarbeide det ønskede plangrunnlaget innen midten av august. Leder Tove Lyngedal kaller inn til et
møte før sommeren med dette som tema.
5. Samarbeid med UIA
Fra universitetet presenterte den nye koordinatoren for DEKOM og REKOM Margrethe W. Berglye
seg. Hun vil bli vår faglige kontaktperson i arbeidet med REKOM.
Vedtak:
Fagutvalg for barnehager anbefaler styret å inngå et forpliktende samarbeid med UiA om REKOM.
Samarbeidet skal bygge på barnehagebasert kompetanseutvikling. Tilbudet fra UiA skal være
dialogbasert slik at barnehagenes behov legger premisser for den bistand som blir gitt fra
universitetet. Fagutvalget legger til grunn at samarbeidet med universitetet skal vare over tid.
Avtalen bør derfor ha tidshorisont på tre år, med mulighet for forlengelse. Forutsetning for avtalen
er at kommunene mottar REKOM-midler som kan finansiere ordningen.
6. Premisser for deltakelse i prosjektet «Lekbasert læring».
Barnehagesjef i Arendal Gunn Alice Andersen redegjorde for hvilke kostnadsmessige utfordringer
denne kommunen ser ved å delta i prosjektet. De vil, hvis de skal delta, ta klart forbehold mot å
skulle dekke kostnader knyttet til prosjektet for andre enn kommunale barnehager.
Vedtak:
Fagutvalg for barnehager anbefaler at spørsmål om deltakelse i prosjektet «lekbasert læring»
oversendes kommunene uten noen felles anbefaling.
7. Eventuelt
 Status for stilling – Utviklingsveileder skole og barnehage
Søknadsfristen er 4.juni. Intensjonen er å foreta intervjuer og tilsetting før St.Hans
 Ablu (Arbeidsbasert barnehageutdanning) studenter og tilretteleggingsmidler.
Det er 60 søkere til dette tilbudet og 35 plasser. Fagutvalget anmoder om at søkere fra Agder
prioriteres.
 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter
Arendal opplyste at bystyret skal ta stilling til en høringsuttalelse i nær framtid. De andre
kommunene ønsker å få denne saken tilsendt.
 Fagskoleutdanning fra høsten 2019
Fagutvalget mener at et tilbud knyttet til minoritetsspråklige barn kan være ønskelig. Det
aktuelt for nettverket å inngå en samarbeidsavtale om dette? Fagutvalget ser også gjerne at
det blir avholdt et møte mellom de faglig ansvarlige i kommunene og leverandøren av dette
tilbudet(AOF).


Endring av dato for planlagt møte 13/9
Det er nødvendig å endre denne datoen. Leder kommer tilbake med ny dato
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