Møtereferat

Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 9.oktober 2020.
Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
09.10.20 kl. 09.00 – 12.00

Til stede
Elin Sollman – Åmli, Gunn Alice Andersen – Arendal, Janne Broms – Risør, Lina Flaten – Gjerstad, Line
Løvjomås Larsen – Froland, Tove Lyngedal – Grimstad, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Anne-Grete
Glemming – Vegårshei
Renate Bai Stabell og Linda Aaberg møtte for Private Barnehagers Landsforbund.
Tove K. Sissner og Bodil Ottersen Fjelde deltok på vegne av Fylkesmannen.
Anita Skåland – Fagforbundet hadde meldt forfall.
Ole Lund – UDF hadde meldt forfall.
Gisle Hovdenak møtte fra Sekretariatet.

Saksliste
27/20 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 12.juni 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

28/20 Rekomp (90 min)
a) Fagutvalget fikk en orientering fra møtet med Torild Marie Olsen fra UiA. Møtet var positivt og
Østre Agder opplever at vårt flerkulturelle perspektiv blir godt ivaretatt.
Det ble også gitt en oppdatering fra Samarbeidsforum hvor hovedsakene var:
- Fordeling av regionale kompetansemidler og prinsipper for fordeling. 2020 midlene blir
fordelt etter en matematisk modell basert på BASIL tall.
- Fylkesmannen orienterte også om den nye ordningen for spesialpedagogikk kalt
kompetanseløftet.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

b) Pulje 0 – Prosess- og utviklingsledelse.
Slik den fremstår i dag skal alle 118 barnehager delta fra 2020, uavhengig av om de kommer
med pulje 1, 2 eller 3 eller ikke.
Bør den deles opp? Slik at kun de som skal være med i de første tre puljene deltar i pulje 0?
Vedtak:
Det faglige utbyttet fra puljen 0 skal styrke barnehagen i alt barnehagebasert arbeid knyttet til
kompetanseheving og implementering av rammeplanen. Derfor anbefaler fagutvalget at alle
barnehager deltar fra start. Det bør allikevel åpnes for en runde to av puljen for de
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barnehagene som av ulike årsaker ikke kan delta fra januar 2021.

c) Fordeling av dager til kick off i uke 46. Se vedlegg. Vi må også diskutere lokasjoner for
gjennomføring. Vi har tidligere ikke ønsket å gjennomføre i kinosal da disse gjør samarbeid og
workshop aktiviteter utfordrende.
Vedtak:
Planen godkjennes. Gruppe 7 og 8 avholder sin kick off på Lyngørporten hotell.
d) Det utformes informasjonsskriv til hvert av emnene for å gi barnehagene bedre forståelse for
innhold og struktur på oppbygningen av emnene. Dette gjøres i forbindelse med at vi trenger å
få ut en påmelding til kommunene. Se vedlagt utkast til emnet Flerkulturelle barn.
Utviklingsveileder ber deltakerne komme med innspill til utformingen.
Vedtak:
Utkastet godkjennes og ferdigstilles av utviklingsveileder med de innspill som kommer fra
møtet.

e) Digital praksis
Vedlagt finner dere et utdrag av kommentarene som har kommet fra undersøkelsen. Vi må
jobbe frem en beskrivelse som oppsummerer Østre Agders perspektiv. Utviklingsveileder vil
avtale et møte med UiA i etterkant av møtet 09.10.20.
Vedtak:
Utviklingsveileder sammenfatter kommentaren til et skriv og tar dette med i møte med UiA.

29/20 Fagutvalg barnehage Oppvekst IKT Agder.
Fagutvalget fikk en orientering rundt Vigilo og arbeidet med ROS analyse av personvern. Se vedlegg
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

30/20 Eventuelt
a) Valg av ny leder for Fagutvalget.
Vedtak:
Sak for neste møte.
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