Møtereferat

Til deltakere i Østre Agder oppvekstforum.

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 26. februar 2020 på Eureka kompetanse.
Referent Sted
Gisle Hovdenak Eureka kompetanse

Tid
26.02.20 kl. 13.00 – 16.00

Til stede
Roar Aaserud – Arendal, Harald Færsnes – Gjerstad, Tore Sæthermoen – Risør, Hallgeir Berge – Froland,
Tore Flottorp – Åmli, Anne- Grete Glemming – Vegårshei, Arne Mowatt Haugland – Grimstad.
Øystein Neegaard – Arendal, møtte som observatør.
Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Lindberg og leder av forvaltningsgruppe IKT oppvekst Marit Fagernes
møtte for IKT Agder-samarbeidet under behandlingen av sak 17/20.
Nils Kåre Håkedal møtte for orientering i sak 22/20
Britt Anniken Thomassen fra utdanningsforbundet hadde forfall.
Elisabet Christiansen hadde forfall.
Fra sekretariatet møtte utviklingsveileder Gisle Hovdenak

Saksliste
13/20 Godkjenning av referatet fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 22.januar 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

14/20 SAMDEKOMP.
Jorunn Midtsundstad orienterte om dette punktet under skoleeiersamlingen da hun ikke hadde
mulighet til å delta på oppvekstforum. UiA ønsker å forske på samarbeid gjennom ordningen og se
på Dekomp satsingene i Østre Agder, Lister og Kristiansand. Prosjektet åpner for tetter oppfølging
fra UiA på noen områder, men vil også kreve en innsats fra regionen. UiA ønsker blant annet å
gjennomføre intervjuer og sette i gang tiltak på enkeltskoler og samtidig bruke andre som
kontrollgruppe.
Oppvekstforum er positive til prosjektet, men det trengs en avklaring på hvor store ressurser
regionen må bidra med før man fatter endelig vedtak.
Vedtak:
Utviklingsveileder ber UiA om å konkretisere regionens bidrag til prosjektet.
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15/20 Status DEKOMP.
Utviklingsveileder orienterte om fagdagene som er gjennomført så langt. Første tilbakemeldinger
er positive. Utviklingsveileder er i kontakt med UiA ang. høsten, det ligger en utfordring i å legge en
plan før vi vet behovet til skolene. Tilbakemeldingen er at behovet blir tydeligere når vårens
fagdager er gjennomført. Det ble foreslått følgende emner: Fagdager innen fagene norsk, engelsk
og matematikk, hvordan knytte tverrfaglige emner opp mot læreplanene og Vurdering i ny
læreplan.
Under punktet disponering og fordeling av Dekomp midler er oppvekstforum enige om å benytte
fordelingsnøkkelen man har brukt tidligere.
Vedtak:
Midlene for 2020 fordeles mellom kommunene etter følgende nøkkel: 15% deles flatt og resten
basert på antall lærere. Utviklingsveileder utarbeider tildelingsbrev og skjema for fakturering.

16/20 Status desentralisert videreutdanning.
UiA etterspør hvor mange studenter vi stiller med fra høsten. Frist for å rapportere er 1. mars. Flere
kommuner får de siste søknadene 1. mars og får deretter et arbeid med å behandle disse. Fristen
for å rapportere til UiA må derfor skyves noe.
Vedtak:
Kommunene rapporterer antall studenter til utviklingsveileder innen 10.3.20.

17/20 Orienteringssaker fra forvaltningsgruppe IKT oppvekst.
1. Arkivintegrasjon fra Visma flyt (VFS) skole til Public 360 (P360) i østkommuner. Se vedlegg
Vedtak:
Østre Agder Oppvekstforum ber Forvaltningsgruppe IKT oppvekst fullføre tiltaket med
integrasjoner mellom VFS og P360 for østkommuner, i henhold til plan og saksfremstillingen i
vedlegg.
2. GDPR, tiltak, rutiner og praksis.
Leder av forvaltningsgruppe IKT oppvekst ga en og orientering på området. Se vedlegg
Forvaltningsgruppe IKT oppvekst bemerker at det trengs en gjennomgang av Vigilo og Visma da
spesielt med tanke på lagringsbegrensing.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
3. Fornyelse av kontrakt med IT’s learning.
Det er et behov fra ansatte i skolene at skoleeier er tydeligere rundt sin digitale strategi for
regionen. Det er mange spørsmål rundt It’s Learning og Skole 365 da programvaren har
overlappende funksjoner.
Vedtak:
Oppvekstforum v/kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli ber,
forvaltningsansvarlig IKT oppvekst om å forhandle frem et tillegg til gjeldende avtale med Its
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Learning om fri lagring, på vegne av disse 5 kommunene. Avtaleforslag legges frem ved neste
møte og signeres av de 5 kommunene i øst.

4. Øvrige orienteringssaker fra forvaltningsgruppen.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

18/20 Videreutdanning i fremtidens profesjonsfaglige digital kompetanse for lærere.
UiA ønsker seg samarbeidspartnere i søknad om DIKU-midler for å utvikle videreutdanning innen
lærers profesjonsfaglige digitale kompetanse. For søknaden trenger de en samarbeidskontrakt hvor
skoleeier forplikter seg til å tilrettelegge for lærere som ønsker å søke studiet.
Vedtak:
Utviklingsveileder undersøker hva skoleeier forplikter seg til i samarbeidet og hvordan tilbudet
stiller seg i forhold til KFK.

19/20 9-A-Fagdag med Fylkesmannen 5.mai 2020.
Fylkesmannen har gjennomført vellykket pilot på fagdag i Mandal med Opplæringsloven § 9-A som
tema. De ønsker å støtte oss i arbeidet ved å arrangere en fagdag sammen med oss. Det er enighet
i gruppen om å arrangere en lignende dag for skoleledelsen i Østre Agder. Utviklingsveileder går i
gang med forberedelsene, menighetshuset i Froland er foreslått som lokasjon.
Vedtak:
Østre Agder og Fylkesmannen arrangerer fagdag for skoleeier og skoleledelse 5.mai 2020.

20/20 PPT og fagfornyelsen.
Det er har kommet ønske om å legge til rette for egen faglig satsing for PPT medarbeidere i
regionen. Det kreves en behovskartlegging og et godt forarbeid i samarbeid med UiA og PPT for å
sikre at forventningene til fagdagen blir innfridd.
Vedtak:
Utviklingsveileder starter planleggingsarbeidet.

21/20 Handlingsprogram til regionplan Agder 2030
Roar Aaserud la frem et forslag til handlingsprogram. Oppvekstforum stiller seg bak forslaget.
Oppvekstforums representant i RKG folkehelse og levekår tar med seg samme forslag til nevnte
koordineringsgruppe. Se vedlegg.
Vedtak:
Faggruppe utdanning utarbeider forslag til handlingsprogram til regionplan Agder 2030 del
Utdanning og kompetanse.
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22/20 Nils Kåre Håkedal orienterer om LOS satsingen i Åmli.
Nils Kåre Håkedal ga en utførlig orientering om sitt forebyggende arbeid knyttet til drop-out i Åmli.
Etter en vellykket prosjektperiode er han er nå fast ansatt i rollen og har i dag tett oppfølging av 24
ungdommer. For å lese mer om tilskudd til ordningen.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering

23/20 Eventuelt.
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