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Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 22. januar 2020 i Arendal kultur og rådhus. 

 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Møterom 252 Barbu 22.01.20 kl. 13.00 – 16.00 

 

Til stede 

 
 Øystein Neegaard – Arendal, Harald Færsnes – Gjerstad, Tore Sæthermoen – Risør, Hallgeir Berge – 
Froland, Elisabet Christiansen – Tvedestrand, Elin Sollman – Åmli, Anne- Grete Glemming – Vegårshei, 
Arne Mowatt Haugland – Grimstad  
 
Fra UiA møtte Margrethe W. Berglyd. 
Fra utdanningsforbundet møtte Britt Anniken Thomassen. 
 
Leder Tore Flottorp hadde forfall. 
Nest leder Roar Aaserud hadde forfall. 
Elise Marie Kringen ved fylkesmannen hadde forfall. 
 
Fra sekretariatet møtte utviklingsveileder Gisle Hovdenak 
 

 

 

Saksliste 

1/20 Godkjenning av referatet fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 11. desember 2019. 

 Vedtak: 
 Referatet godkjennes med følgende merknader: 

 57/19  

Pkt 1: Oppvekstforum ønsker at forvaltningsgruppe IKT oppvekst, forbereder en sak om 
felles rutiner for arkivering fra Visma Flyt Skole til Public 360. Dette fordi ulik forståelse og 
praktisering av retningslinjer og lovverk er til hinder for felles oppsett og gevinster. 

Pkt 9: Oppvekstforum ønsker at forvaltningsgruppe IKT oppvekst, gjør en vurdering av 
skolenes videre behov for pedagogisk rettede IKT-løsninger, og hva en ønsker med 
Itslearning i denne sammenhengen. 

 Referatet fra 22.01.20 blir endret. 

 

2/20 DeKomp 2020 
Utviklingsveileder la frem forslag til disponering av fondsmidler på grunnlag av drøfting med Tore 
Flottorp og Roar Aaserud. Forslaget er å fordele en million av tidligere tildelte Dekomp-midler på 
følgende måte: 15% av totalen fordeles flatt på de åtte kommunene, resten fordeles med 
lærerantall som fordelingsnøkkel. 
 

Margrethe Berglyd orienterte oppvekstforum om hvordan UiA kan støtte Østre Agder våren 2020. 
Kommunene samarbeider to og to, UiA har kapasitet til å tilby hvert samarbeid to 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/12/Referat-191211-Oppvekstforum.pdf
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heldagssamlinger. Innholdet kan avtales, men på møtet kom man frem til at det er mest naturlig å 
ta utgangspunkt i dybdelæring sett opp mot de tre nye tverrfaglige temaer og grunnleggende 
ferdigheter. 
 

Vedtak: 
Fondsfordelingen godkjennes og skal benyttes til å opprette ressurslærere for å styrke arbeidet 
med fagfornyelsen ved skolene. 

 

 
3/20 Skoleeiersamlingen 

Utviklingsveileder orienterte kort om dagen. 
Samlingen gjennomføres på Eureka kompetanse i kursrom 1. Det er anledning til å invitere flere 
deltakere på samlingen. Kommunene gjør en vurdering innad om hvem de mener kan ha utbytte av 
en slik samling. Utgangspunktet for samlingen er: «Hva er skoleeiers rolle i fagfornyelsen.» 
Det blir servert lunsj i vitenbiten, utviklingsveileder ønsker derfor oversikt over deltakere fra hver 
kommune.   

 Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

4/20 Rapportering til fylkesmannen DeKomp 2019 
Utviklingsveileder har levert en samlet rapport for vår aktivitet i 2019. 

 Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

5/20 ReKomp 
Utviklingsveileder orienterte om prosessen så langt.  

I 2020 vil man styrke barnehagestyreres kompetanse innen prosessledelse. Det er også planlagt å 
øke pedagogenes veiledningskompetanse. I 2021 vil man rulle ut kompetansepakker knyttet til: 
digital praksis, flerspråklige barn og bærekraftig utvikling. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

 

6/20 PhD prosjekt i Risør. 
Budsjettet er bekreftet av rådmannen i Risør. Oppvekstforum forholder seg til sine tidligere vedtak 
og støtter prosjektet. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
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7/20 Desentralisert videreutdanningstilbud i engelsk fra høsten 2020. 
 Det er inngått avtale med UiA om studieåret 20/21. Utviklingsveileder orienterte. 

 Vedtak: 
 Alle kommuner legger føring om at potensielle kandidater skal søke dette studietilbudet. 

 

8/20 Møte med UiA ang. mulig samarbeid om DIKU søknad 2020. 
Utviklingsveileder orienterte fra møtet 14.1.20.  
UiA ønsker samarbeidspartnere for å kunne søke midler til utvikling av studietilbud innen flere 
fagfelt som kan være relevant for regionen.  Østre Agder har foreløpig meldt inn interesse for en 
desentralisert videreutdanning innen spesialpedagogikk. Midlene knyttes også opp mot andre 
fagfelt enn oppvekst. 

Vedtak: 
Kommunene melder eventuelle forslag til relevante studier av interesse til utviklingsveileder. 

 

9/20 Orienteringssaker fra forvaltningsgruppe IKT oppvekst. 
Forvaltningsgruppen har ikke hatt møte siden forrige møte i oppvekstforum. Utviklingsveileder 
orienterte om oppdateringer i enkeltsaker. 

 Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

10/20 Prosjekt Skole 365. 
Prosjektleder Roar Engen rapporterer at det må gjøres et stort vurderingsarbeid knyttet til 
personvern. Verktøyet blir tidligst tilgjengelig for elevene høsten 2020.  

 Vedtak: 
Oppvekstforum anbefaler at prosjektet heves opp på rådmannsnivå. 

  

11/20 Utsettelse av kontraktsfornyelse med It’s learning. 
Tore Sæthermoen og utviklingsveileder orienterte. 
Det er pr. i dag fire avtaler i regionen, det er naturlig å arbeide for å få en. Dette er et stort arbeid 
som krever en utredning rundt regionens fremtidige behov innen pedagogisk rettede IKT-løsninger. 

 Vedtak: 
Det blir avtalt et eget møte med IT’s learning, representanter fra oppvekstforum og 
forvaltningsgruppen IKT oppvekst, hvor målet er å få på plass en avtale for øst-kommunene som 
oppleves likeverdig de øvrige avtalene i regionen. 

 

12/20 Eventuelt. 
 

1. PPT samarbeid i regionen rundt innføring av fagfornyelsen? 
 
Dette punktet blir løftet frem på neste møte, 26.2.20. 

https://diku.no/aktuelt/store-midler-lyses-ut-i-dikus-kvalitetsprogrammer

