
Møtereferat 
 
 

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

Til 

Deltakere i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 

 

Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 28.februar 2020 på Eureka kompetanse 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Eureka kompetanse, kursrom 5 28.2.20 kl. 09.00 – 13:00 

 

Til stede 

Gunn Alice Andersen – Arendal, Lina Flaten – Gjerstad, Elin Sollman – Åmli, Inger Helland Sines – 
Vegårshei, Janne Broms – Risør, Line Løvjomås Larsen – Froland.  
Renate Bai Stabell – PBL 
Ole Lund – Utdanningsforbundet 
Bodil Ottersen Fjelde - Fylkesmannen 
 
Forfall: 
Linda Fedje – Tvedestrand 
Tove Lyngedal – Grimstad 
Margrethe W. Berglyd – UiA 
Anita Skåland – Fagforbundet 
 
Fra sekretariatet møte utviklingsveileder Gisle Hovdenak 

 

 

Saksliste 

9/20 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 17.januar 2020. 

Vedtak:  
Referatet godkjennes. 

 

10/20 REKOMP (150 min). 

 Utviklingsveileder ga en orientering rundt fremdrift. UiA har utfordringer med å starte opp i Østre 
Agder før sommeren 2020. Vi jobber med å få på plass kick off i august. Det blir da en noe tettere 
gjennomføringsplan for høsten.  

Arbeidsgruppen ønsker å starte kompetansehevingen innen fagområde «Flerspråklige barn», dette 
er det flere gode argumenter for: 

- UiA har god kompetanse på området. 
- Naboregionen Lister starter med dette emnet i høst, så det er gode muligheter for samarbeid 

og for å høste erfaringer derfra. 
- Fagområdet har mange fasetter og berører flere fagområder i rammeplanen enn kun 

språkopplæring. 
- Gode muligheter til å gjennomføre flere prosesser i personalet for å få til god øvelse i 

utviklingsarbeid. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/01/Referat-200117-fagutvalg-for-barnehager.pdf
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 Fagutvalget drøftet spørsmål rundt hva god ledelse er og hvordan man best leder 
utviklingsprosesser. Formålet var å komme nærmere en konkretisering av våre ønsker som må 
vektlegges i kompetansehevingen av styrerne i regionen. Det ble også gjennomført en prosess 
rundt hva vi i Østre Agder legger i fagtemaet «Flerspråklige barn». Hva er viktige perspektiver å 
huske på og hvordan kan vi spisse våre forventinger til UiA på dette emnet.  

Det ble som ventet ikke tid til å arbeide med organiseringen og strukturen på den 
barnehagebaserte kompetanseutviklingen i Østre Agder. 

Vedtak: 
Vi går videre med «Flerspråklige barn» som første fagområde i Østre Agder. Arbeidsgruppen går 
gjennom drøftelsene fra møtet og sammenfatter disse i et notat. Dette blir lagt frem for fagutvalget 
før det blir videreformidlet til UiA.  

Barnehagemyndigheten: 
 

11/20 DAB konferansen. 
Fagutvalget konkluderte med at konferansen er mer aktuell å prioritere på et senere tidspunkt, når 
vi setter i gang en større satsing på digitalisering. 

Vedtak: 
Det blir ikke brukt ReKomp midler på denne konferansen i år. 

 

12/20 Fagutvalg barnehage Oppvekst IKT Agder. 

1. Vigilo (60 min) 
2. QM+ (15 min) 

QM+ ble diskutert i gruppen. Det ble konkludert med at man må bruke mer tid i systemet for å få 
oversikt. 

 

Vedtak: 
Punktet blir overført til neste møte. 

 

13/20 Eventuelt. 

 


