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Til deltakere i Østre Agder oppvekstforum 

 

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 29.april 2020. Møtet blir avhold over Teams 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Teams 29.04.20/12.00 – 13.00 

 

Til stede 

Tore Flottorp – Åmli, Hallgeir Berge – Froland, Anne-Grete Glemming – Vegårshei, Elisabet Christiansen – 
Tvedestrand, Øystein Neegaard – Arendal, Tore Sæthermoen – Risør, Arne Mowatt Haugland – Grimstad, 
Harald Færsnes - Gjerstad. 
 
Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Lindberg og leder av forvaltningsgruppe IKT oppvekst Marit Fagernes 
møtte for IKT Agder-samarbeidet under behandlingen av sak 23/20.  
 
Roar Aaserud – Arendal hadde meldt forfall. 
Esther Kristine Hoel – Gjerstad hadde meldt forfall. 
Britt Thomassen – UDF hadde meldt forfall. 
 
Fra sekretariatet møtte Gisle Hovdenak. 

 

 

Saksliste 

 

22/20 Godkjenning av referatet fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 26.februar 2020. 

 Vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

 

23/20 Orienteringssaker fra forvaltningsgruppe IKT oppvekst. 
Forvaltningsgruppen hadde behov for en godkjenning av risikovurderingen av Visma Timeplan 
og Vikar modulen som skal benyttes i regionen. Marit Fagernes orienterte om grunnlaget og 
oppbygningen av analysen. (vedlegg) 

Vedtak:  
Analysen godkjennes. 

 

24/20 Dekomp 

a) Gjennomføring av vårens utsatte fagdager. 
På grunn av vårens utfordringer knyttet til coronaviruset har flere planlagte fagdager blitt 
utsatt. Det arbeides med et digitalt alternativ. Utviklingsveileder orienterte om skissen for 
gjennomføring. 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/Referat-200226-Oppvekstforum.pdf
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b) Høstens satsing. 
Det ble også orientert om planene for høsten. Det er fortsatt innføringen av fagfornyelsen 
som står i fokus. Det arbeides med fem fagorienterte løp hvor man tar et tverrfaglig 
utgangspunkt i ett skriftlig og ett muntlig fag.  
 

1. Norsk og KRLE 

2. Matematikk og Naturfag 

3. Engelsk og Samfunnsfag 

4. Fremmedspråk og Utdanningsvalg 

5. Kroppsøving og Kunst og håndverk. 

 

Hovedmål er å utvikle undervisningsopplegg, prøve dem ut, og utvikle en felles forståelse for 
vurdering i fagfornyelsen. 

- Elevsentrert læring 

- Grunnleggende ferdigheter 

- Tverrfaglige emner 

- Dybdelæring 

- Vurdering 

Her får lærerne mulighet til å jobbe over lengre tid med veiledning fra UiA underveis. 

Flere kommuner har ønske om å starte opp med en satsing innen digitale ferdigheter. Det er flere 
grunner for å vente med oppstarten av dette til våren 21: 

1. Mange av systemene som er aktuelle å ta i bruk i opplæringen er ennå ikke innført fult ut i 
skolene. 

2. UiA har utfordringer med kapasitet. 
3. Man er nå i en evaluering og videreutvikling av satsingen i Arendal og Gjerstad. 

Vedtak: 
Planene ser bra ut og bør arbeides videre med. Det er behov for å utdype det faglige innholdet 
og logistikken i gjennomføringen slik at dette kan forankres ved skolenes ledelse og 
ressurslærere. Oppstart digitale ferdigheter blir våren 21. 

 

25/20 Faggruppe utdanning. 
Tore Flottorp orienterte fra møtet. 

Vedtak:  
Oppvekstforum tar saken til orientering 
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26/20 READ-prosjektet 
Tore Flottorp orienterte. Det er behov for å kartlegge interessen for prosjektet i regionen. Da 
oppvekstforum ikke holdt møte i mars er dette ikke blitt diskutert. Det er enighet om at vi vet 
for lite om hva prosjektet innebærer og krever av hver kommune. 

 Vedtak: 
Oppvekstforum stiller seg positive til prosjektet. Tore Flottorp sender grunnlaget for prosjektet 
til kommunene. Hver kommune gir tilbakemelding innen 04.05.20.  

 

27/20 Eventuelt. 

a) Fylkesmannens fagdag om opplæringslovens kapitel 9a er utsatt.  
Det jobbes med et digitalt alternativ. Ønsker Østre Agder fortsatt å gjennomføre fagdagen 
denne våren? 
 
Vedtak: 
Østre Agder ønsker å utsette fagdagen til høsten. 

 


