Møtereferat

Referat møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 3.juni 2020.
Referent Sted
Gisle Hovdenak Eureka kompetanse, kursrom 1

Tid
03.06.20 kl. 13.00 – 15.00

Til stede
Esther Kristine Hoel – Gjerstad, Tore Flottorp – Åmli, Søs Nystedt – Risør, Hallgeir Berge – Froland,
Arne Mowatt Haugeland – Grimstad, Øystein Neegaard – Arendal, Elisabet Christiansen –
Tvedestrand.
Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Lindberg, Thomas Henriksen og leder av forvaltningsgruppe IKT
oppvekst Marit Fagernes møtte for IKT Agder-samarbeidet under behandlingen av sak 29/20.
Britt Anniken Thomassen fra UDF meldte forfall.
Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet

Saksliste
28/20 Godkjenning av referat fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 29.april 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
29/20 Orienteringssaker fra forvaltningsgruppe IKT oppvekst.

1. SvarUT fra VFS.
Tjenesten er bestilt hos leverandør og påbegynnes om kort tid. Dette blir tilnærmete
kostnadsfritt.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
2. VFS til P360 i øst-kommunene.
Ny informasjon fra Visma viser at piloten i Åmli med opprinnelig kostnad på kr. 80 000,- kan
gjennomføres innenfor rammen av signert avtale.
Vedtak:
Ø.A. Oppvekstforum tar til etterretning at gjeldende avtale med Visma gir tilstrekkelig
inndekning for ekstra omkostninger ved tilpasning og pilotering av integrasjon mellom VFS
og P360
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3. Visma timeplan- og vikarhåndteringsmodul.
Det er behov for oppfølging av dette arbeidet over sommeren. Se vedlegg.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
4. Status for prosjektene Office 365 for skole.
Thomas Henriksen orientert om prosjektet O365 skole. Det har vært et utfordrende
prosjekt med en uklar prosjektstyring. DPIA har tatt tid. Det er satt inn ny prosjektleder for
å avslutte prosjektet.
Vedtak:
Glenn Vidar Lindberg, Thomas Henriksen og Marit Fagernes gjør en vurdering av
resterende aktivitet i prosjektet og legger frem en plan i neste møte i oppvekstforum.
26.08.20.
5. Nytt fagsystem for PP-tjenesten.
Glenn Vidar Lindeberg ga en orientering. Det er beregnet noe økte driftskostnader ved
innføring av nytt fagsystem. Se vedlegg.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
6. Oppgradering til Nye Feide (2.0)
Alle kommuner i samarbeidet er nå oppgradert til Feide 2.0. Det er behov for at
kommunene melder inn kontaktinformasjon på Feide administratorer.
Feide administrators rollebeskrivelse finnes på hjemmesiden for tjenesten:
https://www.feide.no/administrator
Vedtak:
Kommunene melder inn kontaktinformasjon for sine Feide administratorer til Glenn Vidar
Lindeberg.

30/20 It’s learning brukerundersøkelsen
Camilla Aanonsen har gjennomført en undersøkelse rundt bruken av læringsplattformen i
Østre Agder. Det blir varslet om behov for en tydeligere styring og strategi for pedagogisk bruk
at digitale plattformer i regionen.
Det er i den siste perioden foregått en enorm kompetanseheving som konsekvens av
koronasituasjonen. Flere varsler at de i større grad ser behovet for læringsplattformen og at
O365 og IT’s learning kan leve side om side.
Arendal og Grimstad varsler at de skal inn i en evaluering av bruken og hvor vidt man skal satse
på både O365 skole og IT’s learning eller om man skal kutte en av plattformene.
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Vedtak:
Da kommunene er på noe forskjellig sted i prosessen foreslås det at interesserte parter
kommer sammen for å utarbeide en plan for arbeidet med en strategi. Utviklingsveileder kaller
inn til et møte høsten 2020.
31/20 Valg av ny leder for oppvekstforum.
Vedtak:
Utsettes til høsten 2020.

32/20 Dekomp.
Utviklingsveileder ga en oppsummering av våren og status for fremdriften.
Det har blitt gjennomført flere digitale fagdager i regionen denne våren. De er blitt godt
mottatt av lærere og rektorer. 10.06. gjennomføres også Norges første digitale fagdag for PPtjenesten i Østre Agder. Mot høsten arbeides det med å tilby en rigg som hjelper skoler og
lærere med å utvikle gode undervisningsøkter med god forankring i ny læreplan. Det er et
ønske om at startskuddet for dette skal gå 16.10.20. En prioritet i tiden frem mot sommeren er
søknaden for Dekomp og Rekomp som med frist 24.8.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

33/20 Read prosjektet.
Tore Flottorp har gitt tilbakemelding om at oppvekstforum stiller seg positive til prosjektet,
men at det er behov for en tydeliggjøring av kommunenes forpliktelser.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

34/20 Samling med dropout som tema.
Rådmannsutvalget har bedt oppvekstforum forberede en samling med fokus på dropout
problematikken. Det ble diskutert flere muligheter for hvordan samlingen kan se ut. Det må
avklares hvilket perspektiv samlingen skal ha. Kommunene har et ansvar frem til 10. trinn,
deretter tar fylkeskommunen dette arbeidet videre.
Videre ble følgende foreslått:
-

Vernepleierutdanningen ved UiA.
Erfaringer fra Los ordningen i kommunene
Hva med eksterne forelesere, ny forskning?
SLT arbeid
BTI
Dette arbeidet treffer midt i det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring»
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Vedtak:
Utviklingsveileder utarbeider et svar til rådmannsutvalgets møte 10.06 på vegne av
oppvekstforum. Videre arbeid fortsetter til høsten.

35/20 Eventuelt.
1) Hvilke beredskapsplaner har kommunene gjort for juli mnd. for foresatte med samfunnskritiske
stillinger. Spesielt med tanke på foreldre med barn i SFO og barnehage alder.
Tilbakemeldingene er ensartede, man er nå på gult nivå hva angår koronasituasjonen. Dermed
tilbys dette ikke noe ekstraordinært, men om situasjonen endrer seg har kommunene en plan
for dette.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
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