Møtereferat

Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 11.desember 2020. Møtet avholdes over Teams
Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
11.12.20 kl. 09.00 – 11.00

Til stede
Janne Broms – Risør, Tore Flottorp – Åmli, Gunn Alice Andersen – Arendal, Lina Flaten – Gjerstad, Line
Løvjomås Larsen – Froland, Tove Lyngedal – Grimstad, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Hildegunn
Myre Dale – Vegårshei
Dorthe W. Rasmussen - Arendal deltok i behandlingen av sak 39/20
Linda Aaberg - Private Barnehagers Landsforbund hadde meldt forfall.
Renate Bai Stabell – Private barnehagers landsforbund hadde meldt forfall.
Anita Skåland – Fagforbundet hadde meldt forfall.
Ole Lund – UDF hadde meldt forfall.
Gisle Hovdenak møtte fra Sekretariatet.

Saksliste
36/20 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 13.november 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

37/20 Rekomp

(80 min)

a) Oppsummering og evaluering av kick off.
Vi får noe varierende tilbakemeldinger på kick off. Stort sett er de positive, men det finnes
forbedringspotensial. Utfordringen kan til dels ligge i den digitale gjennomføringen, hvordan få til
inspirerende forelesninger på digitale plattformer? Her trengs å utforske flere former om vi skal
fortsette å gjennomføre digitale dager. Paneldebatt, forhåndsinnspilte videoer, praksisfortelling
etc.
Det er nok stor variasjon i kompetansenivået på deltakerne, da noen mener det faglige nivået er
helt riktig, samtidig som andre opplever det som gjentagelse. Vi må minne hverandre på at veien
fra «Akademisk tungt» til «Dette har vi hørt før» er kort.
Vedtak:
Utviklingsveileder videreformidler oppsummeringen til UiA og vil i samarbeid med arbeidsgruppen
og UiA utforske andre formidlingsformer på digitale plattformer.
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b)Flerkulturelle barn
Fagutvalget blir kjent med Torild Marie Olsen som har det faglige ansvaret for pulje 1.
Vedtak:
Saken tas opp i januar møtet.
38/20 Datoer for møter i 2021.
29.01.21
05.03.21
16.04.21
11.06.21
27.08.21
24.09.21
05.11.21
10.12.21
Vedtak:
Det blir i løpet av januar utarbeidet et årshjul med faglige emner som er aktuelle å drøfte i
fagutvalget. Fagutvalget gjennomfører møter kl. 09:00 -13:00 på nevnte datoer i 2021.

39/20 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder.
Vigilo har nå åpnet for å deaktivere det mindre sikre påloggingsalternativet «Brukernavn og
passord». Hver kommune kan gjøre dette selv, men det er en manuell jobb som må gjøres på hver
bruker. Arbeidsbyrden knyttet til dette er varierende fra kommune til kommune. Alternativt kan
Vigilo gjøre dette for oss. De tar 3500 – 5000 kr for jobben. Det er knyttet noe usikkerhet til
kostnaden.
Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei ønsker å gjøre jobben selv. Datoen for når dette gjøres må
koordineres og kommuniseres ut til styrere i god tid.
Vedtak:
Saken tas opp igjen i januar.

40/20 Eventuelt
a) Utdanningsforbundets henvendelse om å ta med tillitsvalgte i Rekomp og Dekomp.
Det er viktig å presisere at henvendelsen ble sendt på fylkesnivå til hele Agder knyttet til alle de
statlige kompetanseordningene. Ikke som en direkte henvendelse til Fagutvalget for
barnehager i Østre Agder.
Utdanningsforbundet hadde meldt forfall til møtet, betraktingene under er derfor generelle fra
diskusjonen mellom de fremmøtte.
Det er viktig for Fagutvalget at forbundene er delaktig i prosessene som blir gjennomført på
vegne av barnehagene i Østre Agder. Fagutvalget mener man følger regelverket med dagens
praksis, men ønsker forbundene velkommen til større deltakelse der forbundene mener det er
viktig og riktig basert på de ressursene som blir allokert fra forbundenes side.
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Vedtak:
Saken blir tatt opp med fagforbundenes representanter ved neste møte for å få et større bilde
av utfordringen og om det er nødvendig å gjøre endringer i dagens praksis.

b) Leder og Utviklingsveileder orienterte fra møtet i arbeidsgruppen for samarbeidsforum onsdag
den 09.12.20.
Region Kristiansand ønsket å drøfte alternative måter å fordele kompetansemidlene mellom
kompetansenettverkene. Foreløpig er det representantenes inntrykk at alternativet som ble
skissert vil skape en økonomisk uforutsigbarhet knyttet til ordningen i tillegg til en mulig økt
byråkratisering i form av rapportering og administrasjon.
Vedtak:
Fagutvalget følger diskusjonen videre i 2021 med ønske om å fortsette dagens
fordelingspraksis, som er basert på antall barn i barnehager i regionene.
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