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Til  

Deltakere i Østre Agder oppvekstforum  

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 23.september 2020 på Eureka kompetanse. 

Sted Tid  

Eureka kompetanse kursrom 5 23.09.20 – Kl. 13.00 – 15.30. 

 

Saksliste 

44/20 Godkjenning av referat fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 26.august 2020. 

 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes. 
 

45/20 Status for prosjektet Office 365 for skole. 
Prosjektleder Roar Engen rapporterer på arbeidet så langt. Thomas Henriksen legger frem plan for 
det videre arbeidet. 

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

46/20 Orienteringssaker fra forvaltingsgruppe IKT oppvekst. 

a) Forvaltningsgruppe IKT oppvekst har utformet forslag til mandat for styringsgruppen. Se 

vedlagt forslag.  

Frem til dagsdato har styringsgruppen for IKT oppvekst bestått av medlemmene i Østre Agder 

oppvekstforum. Da Vennesla kommune har blitt en del av samarbeidet er det behov for å se 

nærmere på organiseringen. 

 

Forslag til vedtak: 

Oppvekstforum anser mandatet som et godt grunnlag for videre arbeid i Styringsgruppe IKT 

oppvekst. Oppvekstforum foreslår overfor porteføljerådet følgende organisering av 

styringsgruppen:  

Man bør i fremtiden skille ut saker som angår IKT oppvekst til eget møte i Styringsgruppe IKT 

oppvekst. Disse møtene har egne innkallinger og referater. Møter i styringsgruppen vil bli 

avhold i tilknytting til møter i oppvekstforum.   

 

b) Sammensetning av forvaltningsgruppen. 

Det har den siste tiden vært utskiftning i forvaltningsgruppen. Line Larsen Løvjomås (Froland) 

har tatt over for Linda Fedje (Tvedestrand). Foreløpig er det ikke kommet på plass en erstatning 

etter Ingunn Lund (Vegårshei). Forvaltningsgruppen ber kommunene om å melde inn aktuelle 

kandidater til å sitte i gruppen. Da man ønsker balanse i representasjonen på tvers av 

samarbeidet er det ønskelig at kandidaten tilhører en av de fem øst-kommunene. 

Forslag til vedtak:  

i. Ingen kommuner har mer enn 2 representanter i forvaltningsgruppen. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/Referat-200826-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/Forslag-til-mandat-for-styringsgruppe-IKT-oppvekst.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/Forslag-til-mandat-for-styringsgruppe-IKT-oppvekst.pptx


Møteinnkalling 
 
 

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

ii. Østkommunene må ha minst 2 representanter til sammen i forvaltningsgruppen 

 

c) Orienteringssaker: 

1. VFT > Bluegarden – test av lønns- og fraværsdata  

a. Status og plan videre (både vest- og østkommuner) 

2. VFS  

a. Status SvarUT 

b. Status arkivintegrasjon 4 østkommuner 

3. Visma voksenopplæring 

a. Status integrasjon mot Visma Samhandlingsarkiv 

4. Forvaltningsgruppen ønsker å jobbe med strategi for IKT forvaltning oppvekst for de 

kommende årene.  

a. Trenger innspill fra styringsgruppen på områder som bør prioriteres og retning for 

strategien. 

 

 

47/20  Dekomp 
Det foreslås at tidsrammen på 17. november blir satt til 14.00 til 18.00. 
Foreløpig tilbakemelding fra kommunene tilsier at vi gjennomfører en halvfagdag 4. januar. For å 
lette arbeidet med veiledning ønsker UiA at vi deler regionen. Halvparten av skolene vil da ha 
fagdag før lunsj og andre halvpart etter lunsj.  
 

 Forslag til vedtak: 
Tidsrammen for den halve fagdagen 17. november blir satt til 14.00 til 18.00 
Tredje fagdag blir en halv dag 4. januar 2021. 

 

48/20 Valg av ny leder for oppvekstforum. 
  

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

 

49/20 Samling med dropout som tema. 
Utviklingsveileder orienterer om fremdriften. 
 

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

 

50/20 Utsatt fagdag ny opplæringslov kap. 9a. 
Fylkesmannen har ikke mulighet til å gjennomføre fagdag i 2020. Denne er utsatt til våren 2021. 

 Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder tar kontakt med fylkesmannen i januar 2021 for å avtale nytt tidspunkt. 
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51/20 Felles uttalelse tilskuddsordningen. 
Det foreslåes å utforme en felles uttalelse til «Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i 
barnehage og grunnopplæring» for så å fa den politisk behandlet i hver kommune. Se vedlegg. 

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

 

52/20 Workshop Islandsmodellen. 
Fylkeskommunen har meldt forfall på grunn av sykdom og andre oppgaver. Vi har derfor valgt å 
utsette dette møtet til januar. Da vil Folkehelsedirektøren kunne stille, og Fylkeskommunens 
Handlingsprogram er vedtatt. Fylkeskommunen ser på ny samhandlingsstruktur på dette feltet, 
som også vil være på plass på nyåret.  

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering og utviklingsveileder kaller inn til nytt møte når dato 
foreligger. 

 

52/20 Eventuelt. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/retningslinjer-for-tilskuddsordning-lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring-.pdf

