Møtereferat

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 28.oktober 2020.
Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
28.10.20 kl. 13.30 – 15.00

Til stede
Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Hallgeir Berge –
Froland, Anne-Grete Glemming – Vegårshei, Søs Østgaard Nysted – Risør, Christoffer Gautland Andersen
– Gjerstad.
Hildegunn Myre Dale fra Vegårshei, deltok som observatør.
Tove Lyngedal deltok på vegne av Fagutvalg for barnehager.
Arne Haugland Mowatt – Grimstad, hadde meldt forfall.
Øystein Neegaard – Arendal, hadde meldt forfall.
Britt Anniken Thomassen – UDF, hadde meldt forfall.
Gisle Hovdenak stilte fra sekretariatet.
Saksliste
54/20 Godkjenning av referat fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 26.august 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
55/20 Dekomp

a) Østre Agders lærerstevne 16.10.20
Vi har fått greie tilbakemeldinger på fagdagen til tross for tekniske utfordringer knyttet til
Teams. Vi har fått rapporter fra andre deler av landet at teams var nede. Heldigvis fungerte ting
slik som de skulle etter lunsj. Vi opplever at denne formen å drive kompetanseheving på krever
mer av deltakerne og skolene i form av organisering. Deltakerne må i større grad ta ansvar for
egen læring på en slik dag enn de kanskje må i tradisjonelle fysiske rammer. Skolene som har
lagt mer arbeid ned i å forberede og rigge seg i forkant har fått større utbytte enn de som
møtte mindre forberedt til dagen. For å bidra til forankring i skolene vil utviklingsveileder kalle
inn til et møte med rektorene i forkant av neste fagdag.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

b) Kommunenes behov for kompetanseheving våren 2021.
Det er få kommuner som har meldt inn sine behov. Fagfornyelsen er fortsatt aktuell å jobbe
med våren 2021. I tillegg kommer Østre Agder til å fortsette sin kompetanseheving innen bruk
av digitale verktøy. Våren 2021 starter Åmli, Grimstad, Tvedestrand, Froland, Vegårshei og
Risør sine samarbeid med UiA på emnet.
Utviklingsveileder og enkelte representanter fra kommunene skal i arbeidsmøte med UiA
4.11.20. UiA har varslet et ønske om å gjennomføre:
- Møte med rektorer i løpet av november.
- Ressurslærersamling 11. desember på UiA.
- Teaser/Kick off med alle lærere i de 6 kommunene i januar 2021.
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Vedtak:
Kommunene som ikke allerede har gjort det, sender sine behov for kompetanseheving til
utviklingsveileder.

c) Kartlegging- og analyse 2021.
Utviklingsveileder la frem sine tanker om å be UiA om bistand til å gjennomføre et arbeid innen
kartlegging og analyse av kompetansebehovene i Østre Agder i løpet av 2021. I retningslinjene
for tilskuddsordningene er et av kriteriene for å motta midler at vi utvikler
kompetansehevingsprogram basert på kartlegging og analyser av skolenes behov samt at UH
sektor blir involvert i denne prosessen.
En del av målet med arbeidet er også å utforske nye modeller å organisere den desentraliserte
ordningen i Østre Agder.
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.
Utviklingsveileder rapporterer på fremdriften 21.4.21.

d) Østre Agder skal sitte i arbeidsutvalget til Samarbeidsforum.
Vedtak:
Utviklingsveileder sitter i arbeidsutvalget på vegne av Østre Agder

e) Uttalelse om retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og
grunnopplæring.
Uttalelsen til retningslinjene ble diskutert, oppvekstforum stiller seg bak uttalelsen.
Vedtak:
Uttalelsen sendes inn som en fellesuttalelse for Østre Agder kommunene.

f) Dekomp-tilskuddet 2020.
Dekomp- tilskuddet er noe mindre for 2020 da fylkeskommunen også er blitt en del av
ordningen. Da vi fortsatt ikke har fulført utbetalingen av fondsmidlene slik planen var for 2020
foreslår sekretariatet å vente med ny utbetaling til april 2021.
Vedtak:
Vi foretar ingen nye utbetalinger i 2020. Utviklingsveileder og leder for oppvekstforum går
gjennom budsjettet for 2021 og utformer et forslag til fordeling. Forslaget legges frem på møtet
i januar 2021.

g) Ifølge partnerskapsavtalen med UiA skal man gjennomføre en evaluering av samarbeidet før
man bestemmer ny fordelingsnøkkel av Dekomp-midlene for 2021.
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 kommunene og 2/3 til UiA for 2021. Partnerskapsavtalen gjelder ut
2021.
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56/20 Office 365 skole.
Prosjektleder Roar Engen rapporterer at de trenger mer tid til DPIA arbeidet. Det er et langt mer
omfattende arbeid enn vanlig for slike prosjekter.
Vedtak:
Oppvekstforum ønsker en uttalelse fra sikkerhetsforum på DPIA rapporten før man fatter vedtak
om innføring av Office 365 i skolene.

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.
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.
Vedtak:
Avtalen gjennomgås i kommunene før neste møte i oppvekstforum.

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.
Vedtak:
Fagmiljøet i Arendal kommune ønsker å starte arbeidet med en utredning i samarbeid med andre
kommuner i Østre Agder. Kommunene bes drøfte sin deltakelse i et evt. samarbeid innen møtet
3.12.20.

60/20 Møtetidspunkter 2021:
27.1.21 (Hel dag, Islandsmodellen)
24.2.21
21.4.21
09.6.21
25.8.21
29.9.21
3.11.21
15.12.21
Vedtak:
I 2021 møtes Oppvekstforum kl. 13.00 – 16.00 på foreslåtte datoer.
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61/20 Desentralisert videreutdanning 2021/2022
Ordningen ble diskutert. Kommunene rapporterer utfordringer med å garantere søkere nok for
skoleåret 21/22.
Vedtak:
Det arrangeres ikke et desentralisert videreutdanningstilbud i 21/22. Oppvekstforum fatter nytt
vedtak for studieåret 22/23 våren 2021.
62/20 RKG Oppvekst, utdanning og levekår i Agder.
Leder og nestleder orienterte fra møtet 23.10.20.
Se vedlegg
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

63/20 Kompetanseløftet i spesialpedagogikk
Er en ny satsing som inngår i kompetanseordningene.
Lindesnes og Flekkefjord er pilotkommuner i Agder. 28. januar 2021 arrangerer Udir en digital
konferanse.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
64/20 Eventuelt
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