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Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 28.august 2020.  

 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Teams 28.08.20 kl. 09.00 – 10.00 

 

Til stede 

Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Janne Broms – Risør, Elin Solman – Åmli, Gunn Alice Andersen – 
Arendal, Lina Flaten – Gjerstad, Line Løvjomås Larsen – Froland 
 
Anita Skåland møtte for Fagforbundet. 
Ole Lund møtte for Utdanningsforbundet. 
Renate Bai Stabell og Linda Aaberg møtte for Private barnehagers landsforbund. 
 
Anne-Grete Glemming – Vegårshei hadde meldt forfall. 
Tove Lyngedal – Grimstad hadde meldt forfall. 
 
Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet. 
 

 

Saksliste 

23/20 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 12.juni 2020.  

Vedtak:   
Referatet godkjennes. 

 

24/20 Rekomp. (30 min) 

a) På grunn av covid-19 må vi bli enige om en alternativ gjennomføring av høstens planlagte 
arrangementer.  
 
Vedtak: 
Vi ønsker å gjennomføre kick-off fysisk med inntil 3 deltakere fra hver barnehage. For å få dette 
til er det bestemt å gjennomføre 8 halvdagssamlinger istedenfor 4 heldagssamlinger. Forslag 
for gjennomføring er uke 42 og 43. 
 

b) Plan og søknad til fylkesmannen. 

Vedtak: 
Plan og søknad godkjennes. 

c) Undersøkelse digital praksis i barnehagene. 
Det er enighet om at vi skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse i barnehagene.  
 
Vedtak: 
Utviklingsveileder arbeider videre med utforming og formulering av undersøkelsen. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Referat-200612-Fagutvalg-for-barnehager-i-%C3%98stre-Agder.pdf
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25/20 Trygt og godt barnehagemiljø 
I etterkant av møtet har fylkesmannen avklart at det ikke blir fagdag den 18. november. De jobber 
fortsatt med en løsning for hvordan de kan gi regionene veiledning i den nye loven. En digital 
løsning er den mest nærliggende.   

 9. og 10. september blir det avholdt samling for å gi barnehagemyndigheten veiledning i det nye 
lovverket. 

 Vedtak: 
Fagdagen 18. november blir avlyst, utviklingsveileder følger opp saken med fylkesmannen. 

 

26/20 Eventuelt 

a) Skal barnehager delta i Read prosjektet. 
Prosjektet er fortsatt til behandling og det er ikke tatt en avgjørelse om hvorvidt Østre Agder 
skal delta. Ved en deltakelse er det blitt forespeilet at også barnehagesektoren skal involveres. 

Vedtak: 
Utviklingsveileder vil holde fagutvalget oppdatert på videre utvikling i saken. 

 

b) Vigilo. 
Prosjektet går inn i siste fase. Det arbeides med å gi en statusrapport på hvordan systemes 
oppleves i bruk. Foreløpig har følgende mangler blitt notert: 

- Ustabilitet 
- Feil og mangler rundt roller og tilganger. 

Vedtak: 
Kommunene oppfordres til å videresende en beskrivelse av eventuelle negative erfaringer og 
mangler med systemet til Line Løvjomås Larsen. 

 

  


