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Til Deltakere i Østre Agder oppvekstforum  

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum torsdag 3.desember 2020 på Teams. 

Sted Tid  

Teams 03.12.20 kl. 13.30 – 16.00 

 

Saksliste 

65/20 Godkjenning av referat fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 28.oktober 2020. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes. 
 
66/20 Samarbeid med fylkeskommunen ang. dropout. (90 – 120 min) 

Det er grunnlag for å se nærmere på samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen for å 
forhindre dropout og utenforskap. Fylkeskommunen legger frem måten de jobber på, videre 
utforsker vi hvordan samarbeidet kan utformes.  
Sekretariatet ber kommunene forberede et innlegg (5 min.) om hvordan de jobber forebyggende i 
dag og hvilke ordninger de kjenner til. 

 
 Forslag til vedtak blir utarbeidet på bakgrunn av drøftelsen i møtet 

 
 
67/20 Dekomp. 

a) Oppsummering fra evalueringsmøte 17.11.20. 
Det ble en positiv konklusjon på evalueringen av partnerskapet. UiA er tydelig på at Østre 
Agder og de økonomiske rammene som har fulgt med partnerskapet har vært en stor 
bidragsyter til at universitetet har kommet godt i gang med ordningen.   
 
Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder kommer med en anbefaling til fordeling av 2021 midler, mellom UiA og 
regionen etter at planen for 2021 er ferdigstilt. 

 
b) Plan for våren 2021. 

Utviklingsveileder legger frem en plan for våren 2021. 
 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 
68/20 Rekomp. 

a) Kick-off. 
23.11 – 26.11 gjennomførte vi kick-off for ordningen i Østre Agder. Tilbakemeldingene var gode 
og motivasjonen for å delta på kompetansehevningen videre er høy.  
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/11/Referat-201028-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf


Møteinnkalling 
 
 

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

b) Fordeling av rekomp-midler mellom regionen og UiA. 
Det er behov for en avklaring om Fagutvalg for barnehager har mandat til å fatte vedtak rundt 
denne fordelingen eller om det skal ligge hos oppvekstforum. 
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget for barnehager gis myndighet til å fatte vedtak i saker som handler rekomp-midler. 

 
69/20 Samarbeidsavtale oppvekst Østre Agder.  

Østre Agder regionråd ønsker å formalisere samarbeidet innen oppvekst og har laget et utkast til en 
avtale. Se vedlegg. Ved forrige møte var det noe uklart om samarbeid rundt 
barnehagemyndighetsrollen burde omtales i avtalen. 

 
 Forslag til vedtak: 

Avtalen godkjennes med de endringer som blir lagt frem i møtet. 
 
70/20 Drøftingsplikten av saker i Østre Agder oppvekstforum. 

Det er oppleves som utfordrende å overholde plikten da saksliste kommer tett på møtet i 
oppvekstforum. 
 
Forslag til vedtak: 
Er det saker man ikke har fått drøftet i forkant av møtet i oppvekstforum, bør det komme frem slik 
at beslutningen blir utsatt.  
 

71/20 Eventuelt 


