Møtereferat

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum torsdag 3.desember 2020.
Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
3.12.20 kl. 13.30 – 16.00

Til stede
Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Hallgeir Berge – Froland, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei,
Søs Østgaard Nysted – Risør, Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad.
Britt Anniken Thomassen stilte for UDF.
Nils Kåre Håkedal – Åmli, deltok i behandling av sak 66/20.
Anne Synnøve Sundsteigen og Marianne K. Lorentzen deltok fra fylkeskommunen i behandling av sak
66/20.
Anne-Karin Møller Marcussen deltok fra NAV Arendal i behandling av sak 66/20.
Tove Lyngedal hadde meldt forfall.
Arne Haugland Mowatt – Grimstad, hadde meldt forfall.
Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, hadde meldt forfall.

Gisle Hovdenak stilte fra sekretariatet.
Saksliste
65/20 Godkjenning av referat fra møtet I Østre Agder oppvekstforum 28.oktober 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
66/20 Samarbeid med fylkeskommunen ang. dropout. (90 – 120 min)
Marianne K Lorentzen åpnet med gi en oppsummering av hvor mange mennesker som står utenfor
skolen i Østre Agder. 539 mennesker i alderen 16 – 21 år står utenfor jobb og skole pr 1.12.20.
Deltakerne i oppvekstforum orienterte fra sitt forebyggende arbeid.
Nils Kåre Håkedal (Åmli) har jobbet forebyggende siden 2016. Han jobber tett med elevene i
risikogruppen fra fylte 13 år til de er ferdig i videregående. Han følger opp 22 elever i dag. Han
samarbeider tett med ungdomskolen i Åmli og Sam Eyde VGS. Han samarbeider også med
oppfølgingstjenesten. Stillingen ble tidligere finansiert gjennom prosjektmidler fra Barne og famille
direktoratet.
Arendal:
- Bedre levekår 2023.
- BTI
- Samarbeid med Sam Eyde VGS om arbeidslivsfag.
- Samarbeid med Grimstad og fylkeskommunen om Karriere Agder
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Froland
- Miljøteam på Froland ungdomsskole som jobber forebyggende med aldersgruppen 13 – 20år.
- BTI
- Samarbeid med Sam Eyde VGS om arbeidslivsfag.
Risør
- Risør ungdomsskole har et godt samarbeid med Risør og Tvedestrand VGS.
o Overgangs team
- Ser et behov for å etablere forebyggende tiltak for å møte elever i risiko for å falle utenfor.
- BTI
Vegårshei
- Langsiktig plan (2021 – 2031) for hvordan man skal systematisk arbeid forebyggende i
kommunen.
- Aktiv rådgiver og helsesøster.
- Alle ansatte har fått «Uro» opplæring gjennom BTI
- Vegårshei er en liten kommune med stor gjennomsiktighet som jobber aktivt for å bedre
skolemiljøet
Gjerstad
- «Tettere på» prosjektet.
- Los funksjon på skolen, prosjektfinansiert
- MOT skole
- BTI modellen fungerer godt i Gjerstad med små forhold
NAV Arendal
- De er raskt inne i saker der man opplever utfordringer
o Eget OT-team
o De opplever også elever som tar kontakt og søker veiledning.
- De er involvert i LOS prosjektet
- Egen satsing «Byggfag» for ungdom i alderen 19 – 29
- Ansatte som sitter fast i de ulike BTI-teamene i kommunen.
Fylkeskommunen
- Har flere etablerte samarbeid i Agder
- LOS for unge. «Klart du kan» og NAVs jobbspesialist i Arendal og Grimstad.
-

Jobbskolen i Kristiansand
o Innebærer sosial oppfølging på etablert møteplass (i samarbeid med kommunen).
o Tilbud om eksamensrettet undervisning
o Praksistilbud

-

Lindesnes losen.
o Finansiert med fattigdomsmidler i 2015.
o Et forebyggende tiltak rettet mot 9. trinn.

-

Lister jobbskole
o Innebærer sosial oppfølging på etablert møteplass (i samarbeid med kommunen).
o Tilbud om eksamensrettet undervisning
o Verksted.
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-

Venneslabrua
o 5-årig helhetlig levekårssatsing.
o Forebyggende prosjekt som sikter på å hente finansiering fra folketrygdens
overslagsbevilgning.

Vedtak:
Det blir arrangert et likt møte mellom NAV representanter i regionen og fylkeskommunen. Ved
neste møte i oppvekstforum vil samarbeidet bli videre diskutert.

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.
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 la frem en plan for våren 2021.
Den involverer tre tiltak:
o Støtte til innføringen av ny læreplan.
o Kompetanseheving innen pedagogisk bruk av digitale verktøy.
o Kompetanseanalyse for skolebasert kompetasneheving.
Vedtak:
Utviklingsveileder avtaler dato for gjennomføring av dekomp-samlinger med hvert
kommunenettverk.
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.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
b) Fordeling av rekomp-midler mellom regionen og UiA.
Det ble diskutert hvorvidt fagutvalg for barnehager skal ha mandat til å disponere rekompmidler i fremtiden.
Vedtak:
Fagutvalget for barnehager gis myndighet til å fatte vedtak i saker som handler rekomp-midler.
Er det uenighet rundt disponeringen i fagutvalget for barnehager, kan saken tas opp i
oppvekstforum.
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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.
Vedtak:
Avtalen sendes på høring til fagutvalg for barnehager, med ønske om uttalelse rund pressisering av
myndighetsrollen i avtalen.
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.
Vedtak:
Drøftingsplikten rundt saker til oppvekstforum ligger hos kommuneledelsen, ikke
fagforeningsrepresentanten.
71/20 Eventuelt
a) E-helse sykepleier
Arendal har fått 1 million til prosjektet rundt e-helse sykepleier.
Vedtak:
Oppvekstforum gratulerer og tar saken til orientering.
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