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Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 12.juni 2020 i Arendal kultur- og rådhus. 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Bystyresalen 12.06.20 kl. 09.00 – 13.00 

 

Til stede 

Gunn Alice Andersen – Arendal, Line Løvjomås Larsen – Forland, Tove Lyngedal – Grimstad, Elin Sollman – 
Åmli, Lina Flaten – Gjerstad, Janne Broms – Risør, Linda Fedje – Tvedestrand. 
 
Renate Bai Stabell møtte for PBL. 
Anita Skåland møtte for Fagforbundet. 
Bodil O. Fjelde og Tone K. Sissner møtte for Fylkesmannen. 
 
Ole Lund – UDF meldte forfall 
Inger Helland Sines – Vegårshei meldte forfall. 
 
Fra sekretariatet møtte Gisle Hovdenak 

 

Saksliste 

18/20  Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 8.mai 2020.  

Vedtak:   
Referatet godkjennes.  

  

19/20  REKOMP. (100 min) 
Utviklingsveileder gikk gjennom en presentasjon av satsingen som er ment å bli brukt overfor 
barnehagestyrerne høsten 2020.  

 Ordlyd og definisjoner ble diskutert og man ønsker å legge seg på samme linje som resten 
av Agder. 

 Presentasjonen mangler foreløpig en god forklaring på innhold i de forskjellige puljene.  

 Vi ønsker også å endre navn på pulje 1, fra Flerspråklige barn til Flerkulturelle barn. 

Det er enighet i utvalget at når overstående blir utbedret, forklarer presentasjonen Østre Agders 
satsingen på en god måte. 
 
UiA er klare for å samarbeide med oss om Digital praksis som emne for vår pulje 2. Det ble brukt tid 
på å utforme en undersøkelse til barnehagene som vil gi oss svar på hva vi må fokusere på innen 
Digital praksis og Bærekraftig utvikling. Det ble bestemt at man i denne omgang ønsker å innhente 
kvalitative data som vil kreve noe mer involvering av barnehagene enn tidligere. 

Vedtak: 
Utviklingsveileder setter sammen undersøkelsene og utbedrer presentasjonen. Kommunene 
sender utviklingsveileder innkalling til møte med barnehagestyrerne. 

 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/05/Referat-200508-fagutvalg-for-barnehager-i-%C3%98stre-Agder.pdf
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20/20 Fagutvalg barnehage Oppvekst IKT Agder. 
Vigilo – redusert foreldrebetaling. Line Løvjomås Larsen orienterte. Alle har nå tilgang på 
funksjonen SvarUt i Vigilo. Dette fungerer godt. 
PR dags dato er milepæl nr. 3 fulført. Nr. 4 skal fullføres før prosjektet avsluttes og går over til 
forvaltning. 

 
Man må være oppmerksom på situasjoner som involverer gjestebarn. Har man gjestebarn må man 
fortsatt snakke sammen for å unngå problematikk rundt foreldrebetaling.  

Vedtak: 
Line Løvjomås Larsen stiller seg til disposisjon for å veilede de kommunene som har behov for det. 

 
21/20 Eventuelt. 
 a) Hvordan løser kommunene de økte kostnadene knyttet til koronasituasjonen? 

Kostnadene knyttet til koronasituasjonen varierer mye mellom kommunene. Da neste tilskudd til 
barnehagene skal baseres på denne perioden, diskuterte man hvor vidt kommunen og 
barnehagene er tjent med å føre korona relaterte utgifter separat fra tilskuddsordningen. 
De fleste kommunene avventer situasjonen. 

Vedtak: 
Fagutvalget for barnehager ta saken til orientering. 

 


