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Til  

Deltakere i Østre Agder oppvekstforum  

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 26.august 2020 på Eureka kompetanse. 

Sted Tid  

Eureka kompetanse, kursrom 1 26.08.20 kl.13.00 – 15.00 

 

36/20 Godkjenning av referat fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 3.juni 2020. 

 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

 

37/20 Orienteringssaker fra forvaltingsgruppe IKT oppvekst. 
Forvaltningsansvarlig og leder av forvaltningsgruppe IKT oppvekst gir status for fremdrift. 
 
Da Vennesla kommune har vært en del av IKT-Agder samarbeidet siden inngangen 2020, foreslår 
forvaltningsgruppen å invitere Vennesla kommune til å ta del i samarbeidet i IKT forvaltningsgruppe 
oppvekst. En konsekvens av et slikt samarbeid vil bli Venneslas deltakelse i Oppvekstforum.  
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum inviterer Vennesla kommune til forvaltningssamarbeidet i IKT oppvekst. 

 

38/20 Dekomp 
Utviklingsveileder gir en status for fremdrift. Grunnlagsdokumentasjon og plan for vår dekomp 
satsing er oversendt Fylkesmannen. 

 Forslag til vedtak: 
 Oppvekstforum tar saken til orientering 
 

39/20 Rekomp 
 Utviklingsveileder gir en status for fremdrift. 

 Forslag til vedtak: 
 Oppvekstforum tar saken til orientering 
 

40/20 Valg av ny leder for oppvekstforum. 
 Sekretariatet ber kandidater melde seg. Det foreslåes at dagens leder trer inn i rollen nestleder. 

 Forslag til vedtak legges fram på grunnlag av drøftelsen i møtet. 
 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Referat-200603-%C3%98stre-Agder-oppvekstforum.pdf


Møteinnkalling 
 
 

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

41/20 Samling med dropout som tema 

Rådmannsutvalget er positive til forslaget fra oppvekstforum. 
Dato som er foreslått er 14.10.20.  
Følgende grovskisse foreligger: 

 Status på arbeid som blir gjort.  
 Ekstern foredragsholder. Nils Kåre Håkedal, tilknyttet LOS-satsingen i Åmli er foreslått.  

 Workshop med deltakerne for å belyse hvordan man kan jobbe videre med temaet.  
 

På grunn av Covid-19 situasjonen er dato for gjennomføring usikker. Sekretariatet tar kontakt med 
fylkeskommunen for å etablere samarbeid om samlingen.  

 
Forslag til vedtak: 

Oppvekstforum tar saken til orientering 
 

42/20 Workshop 23.09.20 Islandsmodellen. 

Islandsmodellen har vist seg å være en suksess oppskrift på forebygging av rusbruk blant tenåringer 
på Island, der de har sett på risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i oppvekstmiljøet med formål å 
øke barn og unges livskvalitet i forebyggingsarbeidet. Kan denne tverrsektorielle forebyggende 
satsingen, som inkluderer organisasjonslivet og samfunnet bidra til å bedre levekårene i Agder? Og 
har vi allerede satsinger som kan styrkes ytterligere ved å se til Islandsmodellen? Fylkeskommunen 
presenterer modellen, og vi drøfter utfordringsbildet, aktuelle tiltak og mulige 
samhandlingsarenaer i et «Østre Agder perspektiv». 

 Workshoppen finner sted i Lille Torungen i Arendal Kultur og rådhus, 23.09.20 kl. 09.00 – 12.00. Vi 
gjennomfører oppvekstforum samme dag etter lunsj fra 13.00 – 16.00. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

43/20 Eventuelt 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Notat-Islandsmodellen-i-Agder-markering.pdf

