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

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 23.september 2020 på Eureka kompetanse. 

 

Referent Sted Tid  

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

 

Til stede 

Roar Aaserud – Arendal, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Anne-Grete Glemming – Vegårshei, 
Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad, Arne Mowatt Haugland – Grimstad, Hallgeir Berge – Froland, 
Øystein Neegaard – Arendal, Søs Østegaard Nysted – Risør, Tore Flottorp – Åmli. 
 
Britt Anniken Thomassen stilte for Utdanningsforbundet. 
 
Forvaltningsansvarlig Glenn Vidar Lindberg og leder av forvaltningsgruppe IKT oppvekst Marit Fagernes 
møtte for IKT Agder-samarbeidet under behandlingen av sak 46/20. 
 
Prosjektleder Roar Engen og avdelingsleder Thomas Henriksen møtte for IKT-Agder under behandling av 
sak 45/20. 
 
Tove Lyngedal hadde meldt forfall. 
 
Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet. 
 

 

Saksliste 

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

 Vedtak: 
 Referatet godkjennes. 
 

45/20 Status for prosjektet Office 365 for skole. 
Prosjektleder Roar Engen rapporterte på arbeidet så langt og hvilke utfordringer som gjenstår i 
arbeidet med GDPIA. Se vedlegg. Thomas Henriksen la frem plan for øvrige restanser i prosjektet. 
Det blir opprettet et eget prosjekt med intern prosjektleder med oppstart i andre halvdel av 
oktober. Restansene innebefatter kursing, dokumentasjon og overlevering til forvaltning. 

 Vedtak: 
Det blir i styringsgruppen 28.10.20 lagt fram en sak hvor man vil fatte vedtak om Office 365 skole 
skal rulles ut med eller uten eventuelle forbehold. Denne saken skal legges frem for sikkerhetsrådet 
i IKT-Agder. 

 

46/20 Orienteringssaker fra forvaltingsgruppe IKT oppvekst. 

a) Frem til dags dato 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. Forvaltningsgruppe IKT oppvekst la frem sitt forslag til mandat for 

styringsgruppen.  

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/Status-DPIA.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/Forslag-til-mandat-for-styringsgruppe-IKT-oppvekst.pptx
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Vedtak: 

Oppvekstforum vedtar mandatet med enkelte endringer, se vedlegg.  

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. 

Vedtak:  

Harald Færsnes, skolefaglig rådgiver i Gjerstad går inn etter Ingunn Lund. 

 

c) Orienteringssaker: 

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

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

 

Dette er ved å bli fullført. 

 

2. VFS  

a. Status SvarUT 

 

Fullført i alle åtte kommuner. 

 

b. Status arkivintegrasjon 4 østkommuner 

 

Piloten er startet i Åmli, men man har møtt på noen utfordringer knyttet til tilgang 

på P360. 

 

3. Visma voksenopplæring 

a. Status integrasjon mot Visma Samhandlingsarkiv 

 

Status uforandret. Mangler tekniske ressurser på IKT-Agder før man kan flytte 

brukere over på «sikker sone». 

 

 

 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/Behandlet-mandat-for-styringsgruppe-IKT-oppvekst.pptx
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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. 

 

Vedtak: 

Forvaltingsgruppen lager et saksfremlegg til neste møte med forslag til 

prioriteringer og retning for strategien. 

 

 

47/20  Dekomp 
 

a) 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.  

 

Vedtak: 
Tidsrammen for den halve fagdagen 17. november blir satt til 14.00 til 17.00 
Tredje fagdag blir en halv dag 4. januar 2021. 

 

b) Østre Agder skal inn i arbeidsutvalget for Samarbeidsforum. 

 

Vedtak: 

Leder av Oppvekstforum representerer Østre Agder i AU for Samarbeidsforum. 

 

c) Økonomi 

2020-midlene ble vedtatt fredag 25.9.20 og antas utbetalt ca. 20.10.20. Da vi bruker mindre på 

å arrangere fysiske samlinger i 2020 diskuterte oppvekstforum fordeling av midler.  

 

Vedtak: 

Fordeling av ubrukte Dekomp-midler vil bli fordelt etter vanlig sats uavhengig av hvilke 

satsinger kommunen deltar på. 15% flatt, resterende etter antall lærere. 

 

d) 2021 

Det er utfordrende å lage et godt tilbud før vi vet mer om behovene i kommunene. 

Utviklingsveileder regner med at det fortsatt vil være behov for å arbeide med ny læreplan, 

men det konkrete faglige innholdet må ses i lys av høstens gjennomføring.  

 

Vedtak: 

Utviklingsveileder avtaler datoer for våren med hvert av kommunenettverkene. Kommunene 

sender sine dekomp-planer til Utviklingsveileder. Utviklingsveileder legger frem en samlet 

oversikt i neste møte. 
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48/20 Valg av ny leder for oppvekstforum. 
  

 Vedtak: 

Tore Flottorp fortsetter som leder ut skoleåret 20/21, med Roar Aaserud som nestleder.  
01.08.21 vil representant for Tvedestrand overta vervet.  Sittende leder går da inn i rolle som 
nestleder. 

Liste over rullering av ledervervet i oppvekstforum: 

Tvedestrand 2021 – 23 

Vegårshei 2023 – 25 

Gjerstad 2025 – 27 

Grimstad 2027 – 29 

Froland 2029 – 31 

Arendal 2031 – 33 

Risør 2033 – 35 

Åmli 2035 – 37 

 

 

49/20 Samling med dropout som tema. 
Fylkeskommunen har ikke anledning til å delta den 14.10.20.  
 

Vedtak: 
Utviklingsveileder og fylkeskommunens representant lager en skisse for samling. Denne legges 
frem på neste møte. Ny dato 02.12.20, med forbehold om at fylkeskommunen kan delta og at 
smittevernreglementet tillater samlinger av dette omfanget. 

 

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

 Vedtak: 
Utviklingsveileder tar kontakt med fylkesmannen i januar 2021 for å avtale nytt tidspunkt. 

 

 

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. 

 Vedtak: 
Utviklingsveileder starter på arbeidet med en felles uttalelse med støtte fra leder og nestleder. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/retningslinjer-for-tilskuddsordning-lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring-.pdf
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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/Regionplanens Handlingsprogram er vedtatt. Fylkeskommunen ser på ny 
samhandlingsstruktur på dette feltet, som også vil være på plass på nyåret.  

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

 

53/20 Eventuelt. 

a) Tilskudd til kompetanseutviklingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne. 

Fylkesmannen har mottatt midler fra Kompetanse Norge til kompetansehevingstiltak for lærere 

og ledere i voksenopplæringene i Agder. Det er satt av følgende midler:  

kr 394 481 for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere  

kr 362 785 for lærere og ledere i grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring 

for voksne  

 

Modulforsøkene inngår også her.  

Fylkesmannen kommer i høst ikke til å arrangere felles konferanse for alle lærere og ledere i 

Agder. Vi oppfordrer kommunene derfor til å søke på midler for å kunne sette gang egne 

kompetansehevingstiltak. 

Vedtak: 
Kommunene oppfordrer sine respektive til å søke og evt. søke samarbeid med andre 
kommuner i Østre Agder. 
 

b) Flere kommuner har fått regning på skyss for perioden hvor skolene var nedstengt. 

Tvedestrand sender inn klage, flere av kommunene vil se an resultatet av denne klagen før de 

vurderer tiltak. 

 

Vedtak: 

Oppvekstforum ber om at denne saken løftes opp til rådmanns- /kommunedirektørnivå i Østre 

Agder. 

c)  

d) Arendal delte sine erfaringer fra smittesituasjonen i skolen. 

På tidspunktet for møtet har Arendalskolen en elev med påvist smitte, noe som har resultert i 

to klasser i karantene. Klassenes lærere er også i karantene og tar seg av undervisningstilbudet 

digitalt. 

 

Vedtak: 

Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

 


