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Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 13.november 2020. Møtet avholdes over Teams 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Teams 13.11.20 kl. 09.00 – 11.00 

 

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, Hildegunn 
Myre Dale – Vegårshei 
 
Renate Bai Stabell og Linda Aaberg møtte for Private Barnehagers Landsforbund. 
 
Monica Endresen Barken, Trine Smiseth Dale og Arve Hansen deltok fra UiA i behandling av sak 32/20. 
 
Anita Skåland – Fagforbundet hadde meldt forfall. 
Ole Lund – UDF hadde meldt forfall. 
 
Gisle Hovdenak møtte fra Sekretariatet. 

 

Saksliste 

 

31/20 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 09.oktober 2020.  

Vedtak:  
Referatet godkjennes. 

 

32/20 Rekomp (80 min) 

a) Fordeling av 2020 tilskuddet. 
For at UiA skal kunne ha et godt økonomisk grunnlag i partnerskapet ble det avgjort å 
gjennomføre en 50/50 deling mellom kompetansenettverket og Universitetet. 
Kompetansenettverkets midler blir i fremtiden overført til sekretariatets regnskap. 

Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 

 

b) Kick off og pulje 0. 
UiA ga en orientering av programmet for kick off og riggen rundt.  
Det var en god gjennomgang, som fagutvalget stiller seg bak. Det ble også en god diskusjon 
rundt mellomarbeidet og spørsmålene som var utformet i forkant. Fagutvalget kom med 
forslag til endringer slik at disse blir spisset noe.  

Vedtak: 
Fagutvalget ser frem til kick-off og stiller seg bak planen for gjennomføring. 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Referat-201009-fagutvalg-for-barnehager-Ostre-Agder.pdf
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33/20 Valg av ny leder for fagutvalget. 
Tove Lyngedal har vært leder for utvalget i to år. Vi må finne en løsning og sette opp en rullering på 
leder og nestleder ansvaret. 
 

 Vedtak: 
Tove Lyngedal fortsetter som leder ut barnehageåret 20/21. Med Gunn Alice Andersen som 
nestleder. 01.08.21 vil representant for Gjerstad overta vervet. Sittende leder går inn i rolle som 
nestleder etter  
 

 

 Liste over rullering av ledervervet i oppvekstforum. 

Gjerstad 2021 – 23 

Risør 2023 – 25 

Froland 2025 – 27 

Arendal 2027 – 29 

Tvedestrand 2029 – 31 

Vegårshei 2031 – 33 

Åmli 2033 – 35 

Grimstad 2035 – 37 
 

34/20 Fagutvalg barnehage Oppvekst IKT Agder. 
Fagutvalgets representant ga en oppdatering fra møtene i forvaltningsgruppen. 
Vigilo prosjektet er nå satt i drift. Det er bestemt at det skal gjennomføres faste møter annenhver 
mnd. Første møtet gjennomføres første uke i januar 2021. 

 Videre er det fortsatt behov for å snakke om listen over restanser.  
På neste møte i fagutvalget må vi snakke om «Sikker på-logging.» Det er behov for å deaktivere 
muligheten for å logge på med Brukernavn og passord, denne metoden er ikke sikker. Det antas at 
denne metoden (uten to-faktor autentisering) fortsatt blir brukt av mange barnehager.   

 Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 

 

35/20 Eventuelt 

a) Hvordan tenker kommunene implementeringen av kap. 8 i barnehageloven? 
Det er snakk om at FM utvikler webinar i samarbeid med en kommune fra en annen region. 

• Grimstad lager en felles plan med støtte fra skolefaglig rådgiver. 

• Vegårshei drar nytte av at det er små forhold i kommunen og har derfor jobbet med 
dette. Det gjenstår fortsatt implementeringsarbeid. 

• Froland har hatt refleksjonsrunde i kommunene og har laget en plan. 

• Gjerstad og Risør har drevet et nettverksarbeid på området. 

• Risør har gjennomført informasjonsarbeid.  
o Planen må formaliseres og skriftlig gjøres. 
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Det ble diskutert om man kan pålegge de private å ha en plan for arbeidet eller ikke. Man 
ønsker å tilrettelegge for en felles plan og evt. felles mal. 
 
Fagutvalget konkluderer med at det er lurt å se til skolen, de har jobbet med området over 
lengre tid. 
 
Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 
 

b) Tilsyn og bruk av RefLeks 
Det oppleves noe usikkerhet rundt hvordan fylkesmannen er organisert etter at Bodil Fjelde har 
gått av med pensjon. 

Det er noe varierende erfaring med bruk av verktøyet RefLeks. Det er enighet om at dette bør 
videreutvikles. 

 

Vedtak: 
Utviklingsveileder tar kontakt med fylkesmannen og videreformidler Fagutvalgets ønsker og 
behov. 


