
Referat 
 
 

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

Til 

Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum 

 

Referat fra møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 6.mars 2019 i Arendal kultur- og rådhus. 

 

Sted Tid  

Møterom 252Barbu 06.03.2019 kl.13-15.30 

  

Disse møtte: 

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

Risør, Arne Haugland – Grimstad, Elisabet Christiansen – Tvedestrand, Tonje Berger Ausland – 

Gjerstad, Anna Svenningsen – Utdanningsforbundet og Anne Grete Glemming – Vegårshei. 

Fra sekretariatet i Østre Agder møtte Ole Jørgen Etholm. 

Fra Fylkesmannen i Agder møtte Elise Marie Kringen. 

Øystein Neegaard – Arendal møtte som observatører i møtet.  

Leder Tore Flottorp ledet møtet. 

Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen fra IKT Agder deltok under behandlingen av sak 

12/19. 

Prosjektleder for innføringen av Office 360 Skole Roar Engen deltok under behandlingen av sak 

13/19. 

Før Østre Agder oppvekstforum behandlet sakene var det kontaktmøte med Østre Agder fagutvalg 

for folkehelse. Fagutvalget som er oppnevnt av Østre Agder helse og omsorgslederforum orienterte 

om sine arbeidsoppgaver og prioriteringer. Det var enighet om at man skal sørge for å avholde et 

kontaktmøte mellom fagutvalget og oppvekstforum i året. Ved behov kan saker fra fagutvalget bli 

behandlet i oppvekstforum istedenfor i HLF, eventuelt begge steder. 

 

Saksliste: 

 

 

 9/19 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder skoleforum 23.januar 2019 

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes. 

10/19 Godkjenning av bestillingsdokument – Kompetanseplaner Østre Agder skoleåret 

2019/2020 - DEKOM 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/referat-oppvekstforum-190123.pdf
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Utkastet til DEKOM-plan ble gjennomgått og justert. Revidert plan følger referatet som 

trykt vedlegg. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum godkjenner bestillingsdokumentet. Dokumentet oversendes 

UiA for videre oppfølging. 

11/19 Rekruttering av kompetanseveileder DEKOM 

Sekretariatsleder redegjorde for utfordringer knyttet til rekruttering av utviklingsveileder. 

Vedtak: 

Østre Agder oppvekstforum anmoder leder/nestleder om å drøfte med rådmannsutvalget 

under budsjettseminaret 13. og 14.mars om det kan arbeides for å få på plass en full stilling i 

skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 med et samlet ansvar for DEKOM skole – statlig 

finansiering, kompetanseutvikling barnehage – statlig finansiering og felles videreutdanning 

av lærere innenfor matematikk, engelsk og norsk – felles kommunal finansiering og 

sekretariatsfunksjon Østre Agder oppvekstforum – felles kommunal finansiering. 

12/19 Saker vedrørende IKT forvaltning og oppvekst 

Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Kristiansen i IKT Agder og Marit Fagernes fra 

forvaltningsgruppen orienterte om relevant IKT-prosjekt i oppvekstsektoren. 

Vedtak: 

Oppvekstforum ønsket om å innføre Vigilo i barnehagene i tidligere DDØ kommuner. 

«Oppvekstforum ønsker at tidligere DDØ kommuner benytter opsjon om tilslutning til 

gjeldende avtale med Vigilo så snart det er praktisk mulig. Kommunene må bidra med 

nødvendig personell til innføringen» 

 

Oppvekstforum støtter ønsket om harmonisering av avtaler og funksjonalitet Its learning for 

tidligere DDØ kommuner.   

Oppvekstforum støtter ønsket om felles avtale vedrørende Visma Flyktn. 
 

Angående Visma Flyt Skole (VFS) ønsker Oppvekstforum at tidligere DDØ kommuner 

benytter opsjon om tilslutning til gjeldende avtale med Visma. Dette gir grunnlag for felles 

utvikling av funksjonalitet og arbeidsmetodikk. Kommunene må bidra med nødvendig 

personell i forbindelse med dette arbeidet» 

 

Ut over dette stiller oppvekstforum seg bak at det er behov for innføring av foresatt app i 
tidligere DDØ kommuner. Likeledes integrasjon mot P360 i østkommunene, integrasjon 
mellom VFS og ERP og innføring av 2 faktor FEIDEi nevnte kommuner. 
 
Østre Agder oppvekstforum understreker overfor IKT Agder at de for framtiden forventer at 
beslutningsunderlag sendes ut før møtet slik at medlemmene skal få anledning til å 
forberede seg på behandlingen på en grundig og forsvarlig måte. 
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13/19 Styringsgruppemøte office 360 skole 

Prosjektleder for innføringen av Office 360 Skole Roar Engen orienterte om at det foreligger 

en mindre forsinkelse i forhold til opprinnelig framdriftsplan. Skolelederne må forberede 

sine skoler på at de må avsette tidsressurser til opplæring av sine superbrukere. 

Vedtak: 

Styringsgruppen finner ikke grunnlag for å innføre en ordning med pilotskoler 

14/18  Eventuelt 

 Videreutdanning - frister 

Øystein Neegaard fra Arendal kommune orienterte om at det nå er svært viktig at 

kommunene holder fristene for søknader til videreutdanning for lærere i engelsk og matte til 

det felles tilbudet som er etablert i samarbeid med UiA. Han oppfordret skolelederne til å gå 

inn å se hva som foreligger av søknader i god tid før fristen 15.mars. 

Skoleskyss 

Elisabet Christiansen fra Tvedestrand tok opp spørsmålet om videre behandling av avtale for 

skoleskyss. Møtet konkluderte med at dette spørsmålet ligger på bordet i Østre Agder 

rådmannsutvalg. Dette utvalget avgjør om det er behov for å involvere Østre Agder 

oppvekstforum i prosessen. 

 

Ref. Ole Jørgen Etholm - sekretariatsleder 


