Møtereferat

Til deltakere i fagutvalg barnehage Østre Agder
Referat fra møte i Fagutvalg for barnehage Østre Agder 17.januar 2020 i Arendal kultur- og rådhus
Referent Sted
Gisle Hovdenak Møterom 254 Strømsbu

Tid
17.01.20 kl.09.00-13.00

Til stede
Tove Lyngedal – Grimstad, Gunn Alice Andersen – Arendal, Lina Flaten – Gjerstad, Inger Helland Sines –
Vegårshei, Line L. Larsen – Froland, Janne Broms – Risør, Linda Fedje – Tvedestrand, Elin Sollman – Åmli
Fra Fylkesmannen møtte Bodil Fjelde.
Fra Private barnehagers landsforbund møtte Renate Bai Stabell.
Fra Utdanningsforbundet møtte Ole Lund.
Fra Fagforbundet møtte Anita Skåland.
Tove Lyngedal ledet møtet.
Fra sekretariatet møtte Gisle Hovdenak

Saksliste
1/20

Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 22.november 2019
Vedtak:
Referatet godkjennes med merknad om at det ikke kommer klart frem at Linda Fjelde ble valgt som
representant for fagutvalget i forvaltningsgruppen Oppvekst IKT Agder. Referatet fra 22.11.19
endres.
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ReKomp.
Utviklingsveieleder orienterte fagutvalget om styrersamlingen i Lister. Fagutvalget ble også
presentert en skisse for ordningen i Østre Agder. Fagutvalget diskuterte utfordringer rundt
organisering av ordningen og behovet for å kartlegge omfanget barnehager som ønsker å jobbe
med hvilke fagsatsinger. Det er et forslag å ha læringsmiljø som rød tråd i kompetansehevingen.
Vedtak:
Arbeidsgruppen jobber videre med overnevnte i møtet 30.01.20
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Nytt lovverk for læringsmiljø.
Fagutvalget diskuterte muligheten for å jobbe sammen om å møte kravene. Det er viktig at
barnehagene får en god forståelse av det nye lovverket.
Vedtak:
Janne Broms sender en henvendelse til Fylkesmannen om behovet for kursing.
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Praksiserfaring fra Arendal kommune inn kvalitetstilsyn. v/Dorthe Rasmussen.
Det er enighet om at praksiserfaring er nyttig og at det kan være behov for erfaringsdeling på dette
området.
Vedtak:
Tvedestrand, Vegårshei, Froland og Åmli vil legge frem en skisse for hvordan et samarbeid kan se
ut. Med spesielt fokus på QM+
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Endring av arealnorm.
Hva er praksis når en privat barnehage reduserer arealnormen pr. barn?
Arendal har opplevd at en barnehage har endret arealnormen for å få større tilskudd.
Vedtak:
Barnehager kan søke om ny godkjenning, men myndigheten kan legge føringer basert på
kommunens behov for barnehageplasser.
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Fagutvalg barnehage Oppvekst IKT Agder.
Linda Fedje representerer fagutvalget i forvaltningsgruppen.
Det er viktig at Fagutvalget er synlig overfor forvaltningsgruppen slik at vi får fremgang i saker som
omhandler barnehagenes behov.
Vedtak:
Fagutvalget er representantens referansegruppe i saker og IKT blir fast punkt på sakslisten til
Fagutvalget i fremtiden.
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Tidligere tildelte midler fra fylkesmannen. v/Inger Helland Sines
Midlene skal knyttes til internkontroll, QM+ og læringsmiljø. Det er aktuelt å disponer disse
midlene i arbeidet beskrevet i punkt 4/20.
Vedtak:
Midlene overføres til Grimstad under egnet prosjektnavn.
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Eventuelt.
1. Utviklingsveileder orienterte fra møtet med UiA som omhandlet Diku utlysning. Det utlyses
totalt 90 millioner gjennom Dikus kvalitetsprogrammer for å blant annet tilby distriktsvennlig
utdanning.
Fagutvalget konkluderer med at det er behov for flere fagretninger innen barnehage sektoren. I
tillegg er spesialpedagogikk og pedagogisk ledelse aktuelle behov i Østre Agder.
Vedtak:
Fagutvalgets medlemmer drøfter dette i egen kommune.
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