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Til Deltakere i Østre Agder oppvekstforum  

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 28.oktober 2020 på Eureka kompetanse. 

Sted Tid  

Eureka kompetanse, kursrom 5 28.10.20 kl. 13.00 – 15.30 

 

Saksliste 

54/20 Godkjenning av referat fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 26.august 2020. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes. 
 
55/20 Dekomp 
 

a) Østre Agders lærerstevne 16.10.20 
Utviklingsveileder oppsummerer erfaringer og tilbakemeldinger. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

b) Kommunenes behov for kompetanseheving våren 2021. 
Utviklingsveileder gir et oversiktsbilde av behovene som er meldt inn. 
 
Forslag til vedtak legges frem på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 
 
 

c) Kartlegging- og analyse 2021. 
Utviklingsveileder ønsker å be UiA om bistand til å gjennomføre et arbeid innen kartlegging og 
analyse av kompetansebehovene i Østre Agder i løpet av 2021.  
En del av målet med arbeidet er også å utforske nye modeller å organisere den desentraliserte 
ordningen i Østre Agder. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum støtter utviklingsveilederen i å starte kartleggingsarbeidet og i å danne en liten 
arbeidsgruppe for å se på andre organiseringer av den desentraliserte ordningen.  
 

d) Østre Agder skal sitte i arbeidsutvalget til Samarbeidsforum. 
 

Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder sitter i arbeidsutvalget på vegne av Østre Agder 
 

e) Uttalelse om retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og 
grunnopplæring. 
Utviklingsveileder har utformet en uttalelse til retningslinjene.  
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/Referat-200923-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Uttalelse-Retningslinjer-for-tilskuddsordning.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/09/retningslinjer-for-tilskuddsordning-lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring-.pdf


Møteinnkalling 
 
 

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

Forslag til vedtak: 
Uttalelsen er felles for Østre Agder kommunene. 

 

f) Dekomp-tilskuddet 2020. 
Utviklingsveileder orienterer og legger frem et forslag til fordeling av midler mellom 
kommunene. 
 
Forslag til vedtak legges frem på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 
 

 

g) Ifølge partnerskapsavtalen med UiA skal man gjennomføre en evaluering av samarbeidet før 
man bestemmer ny fordelingsnøkkel av Dekomp-midlene for 2021. 
 
Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder og leder for oppvekstforum møter UiA for et evalueringsmøte før jul. I 
hovedsak er oppvekstforum fornøyd med utbyttet fra partnerskapet og ønsker å videreføre 
dagens fordeling på 1/3 til lokalt arbeid og 2/3 til UiA. 

 
56/20 Office 365 skole. 

Prosjektleder Roar Engen rapporterer at de trenger mer tid til DPIA arbeidet.  
 
 Forslag til vedtak: 

Saken tas opp i neste møte i oppvekstforum 3.12.20. 
 
57/20 Samarbeid med fylkeskommunen ang. dropout. 

Fylkeskommunen blir med oss på møtet 3.12.20 for å diskutere veien videre i et samarbeid før 
dette blir løftet opp i rådmannsutvalget i januar. 

 
 Forslag til vedtak: 

Oppvekstforum tar saken til orientering.  
 
58/20 Samarbeidsavtale oppvekst Østre Agder. 

Østre Agder regionråd ønsker å formalisere samarbeidet innen oppvekst og har laget et utkast til en 
avtale. Se vedlegg. 

 
Forslag til vedtak: 

 Avtalen godkjennes med de endringer som blir lagt frem i møtet. 
 
59/20 Utredning av felles e-helsesykepleier for Østre Agder. 

Ref. sak 49/20 i rådmannsutvalget 19.08.20. 
Før rådmannsutvalget kan gå videre med denne saken må den forankres i ØA oppvekstforum og ØA 
helse- og omsorgslederforum. 

  
Forslag til vedtak: 

 Utviklingsveileder samler samhandlingskoordinator og fagmiljøet i Arendal kommune for å starte 
arbeidet på en utredning. 

 
 
 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/08/Motereferat-200819-radmannsutvalget.pdf
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60/20 Møtetidspunkter 2021: 
 27.1.21 (Hel dag, Islandsmodellen) 

24.2.21 
31.3.21 

 28.4.21 
 09.6.21 
 25.8.21 
 29.9.21 
 3.11.21 
 15.12.21 
 
 Forslag til vedtak: 

I 2021 møtes Oppvekstforum kl. 13.00 – 16.00 på foreslåtte datoer. 
 
 
61/20 Desentralisert videreutdanning 2021/2022 

Er det interesse for å arrangere et desentralisert tilbud også neste år? 
 
 Forslag til vedtak legges frem på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 
 
62/20 RKG Oppvekst, utdanning og levekår i Agder. 

Leder og nestleder orienterer fra møtet 23.10.20 
 
 Forslag til vedtak: 

Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 
 
63/20 Kompetanseløftet i spesialpedagogikk 
 Ny satsing som inngår i kompetanseordningene.  

Lindesnes og Flekkefjord er pilotkommuner i Agder. 28. januar 2021 arrangerer Udir en digital 
konferanse. 

 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

64/20 Eventuelt 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompetansetiltak-tett-pa/id2721747/

