Møteinnkalling

Til
Medlemmer i Østre Agder oppvekstforum

Innkalling til møte Østre Agder oppvekstforum onsdag 13.november 2019 i Arendal kultur- og rådhus

Sted Tid
Møterom 256 Eydehavn 13.11.19 kl.13.00-16.00

Saksliste:
44/19 Godkjenning av referatet fra møte i Østre Agder oppvekstforum 2.oktober 2019.
Forslag til vedtak:
Referat godkjennes

45/19 Orienteringssaker fra forvaltningsgruppe IKT oppvekst til møtet i Østre Agder
oppvekstforum 13.11 v/Marit Fagernes
1.
2.
3.
4.

Integrasjon Visma Flyt Skole – Public 360 - østkommunene
Integrasjon Visma Flyt Skole – ERP – østkommunene
Oppgradering til Min Skole Pluss – VFS-app foresatte og ansatte – alle kommuner
Implementering av timeplan- og vikarhåndteringsmodul i Visma Flyt Skole – alle
kommuner
5. Uttrekk av arkivverdige data fra Extens (Arendal/Froland/Grimstad)
6. Arkivløsning for voksenopplæringen (Visma FlyVo)
7. «Beste praksis» – Visma FlyVo - voksenopplæringen
Forslag til vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

46/19 Disponering av lokalt DeKomp –bidrag og grunnlag for å dekke mer av lokale DeKompsamlingsutgifter innenfor rammen av tildelte midler i 2019.
Sekretariatet redegjør for bruk av midler herfra til stillingen som utviklingsveileder.
Budsjettforslaget er behandlet i styret 1.november, men detaljene i budsjettene ut over
lønnskostnader for DeKomp og ReKomp kan endres ut fra særskilte ønsker fra Østre Agder
oppvekstforum for DeKomp, og fra fagutvalg for barnehager for ReKomp.
Forslag til vedtak legges fram på grunnlag av drøftelsen i møtet
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47/19 Skoleeier-samling.
Jorunn Midtsundstad ønsker tilbakemelding på hva hun skal forberede til Skoleeiersamlingen i januar. Hver kommune bes forberede et kort innspill til oppvekstforum
13.11.19. Utviklingsveileder ønsker i tillegg er et kort notat fra hver kommune.
Forslag til vedtak:
Hver kommune sender et kort notat med sine refleksjoner og ønsker. Utviklingsveileder
sammenfatter dette og videreformidler til UiA.

48/19 DeKomp-planer
15. november er frist for å sende inn kommunens plan for DeKomp 2020. Disse planene
danner grunnlaget for søknad og disponering av DeKomp-midler 2020 og videre
planlegging av utviklingsarbeidet.
Forslag til vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

49/19 DeKomp-arbeidsgruppe
Utviklingsveileder ønsker å drøfte hvordan vi kan organisere utviklingsarbeidet i regionen.
Forslag til vedtak legges fram på grunnlag av drøftelsen i møtet

50/19 ReKomp-midler
Sekretariatet ser det som hensiktsmessig at Fagutvalget for barnehage disponerer
ReKomp-midlene
Forslag til vedtak:
Fagutvalget for barnehage avgjør hvordan ReKomp-midlene disponeres innenfor
rammevilkårene. Sekretariatet holder oppvekstforum informert om fremdriften.
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51/19 Videreutdanning.
Det arbeides med å få på plass et desentralisert tilbud i engelsk.
Utviklingsveileder orienterer.
Forslag til vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

52/19 Ny henvendelse ang. PhD-DeKomp.
Rådmannen i Risør har spurt om et større bidrag fra oppvekstforum til PhD-prosjektet.
Leder og nestleder har avslått forespørselen med grunnlag i vedtak i sak 27/19 og 33/19. Vi
har ikke anledning til å bidra med mer enn de kr.310.000 som allerede er lovet.
Forslag til vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

53/19 Koordinert møtetid/fellestid
I et møte den 25.10.19 i Risør hvor representanter fra Risør, Vegårshei og Gjerstad
(Tvedestrand hadde forfall) drøftet mulige utviklingsområder vedrørende Bedre Tverrfaglig
Innsats og det interkommunale PPT-samarbeidet. I løpet av møtet kom det fram et behov
for å etablere en koordinert møtestruktur på tvers av kommunene slik at de stadig økende
kravene til samhandling og samarbeid kan innfris på en smidig måte.
Bakgrunnen for dette behovet er basert på opplevde utfordringer vedrørende å
gjennomføre møter med forutsigbar deltagelse på tvers av kommunene; mange personer
har mange og ulike roller og det viser seg vanskelig å lykkes med å få kontinuitet i arbeidet.
Det synes derfor nødvendig å kunne drøfte og legge til rette for en møtestruktur som er
tilpasset en framtid med stadig mer samarbeid og samhandling.
Forslag til vedtak:
Sekretariatet med støtte i deltakere i oppvekstforum lager et forslag til en koordinert plan.

54/19 Justerte satser
Enhetene i Risør kommune melder et behov for å vurdere de reelle kostnader i forhold til
utgifter skolen/kommunen får med Risørelever som er fosterhjemsplassert i andre
kommuner. Likeledes er det nødvendig å sørge for dekning av reelle «inntekter» eller
dekning av kostnader når Risør kommune har elever i skolen som er folkeregistret i andre
kommuner; I vedlagt rundskriv er satsen lik for miljøterapeut med 3-årig
høyskoleutdannelse og fagarbeider/assistent. I og med at det blir mer og mer vanlig med
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miljøterapeuter i skolen, og lønnskostnadene er forskjellig, må det speiles i
refusjonssatsene.
Det virker som om satsene for miljøterapeut er for lave da disse er de samme som sats til
assistent og det finnes eksempler på for eksempel at reelle utgifter til miljøterapeut som
refusjonssatsen ikke dekket.
Forslag til vedtak:
Østre Agder oppvekstforum vil se på muligheten av å etablere en ordning som medfører en
reell dekking av kostnader for gjesteelever.

55/19 Eventuelt

For leder av Østre Agder oppvekstforum Tore Flottorp
Gisle A. Hovdenak – utviklingsveileder Østre Agder
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