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Til deltakere i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder   

   

Innkalling til møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 29.januar 2021. Møtet avholdes over Teams 

Sted Tid  

Teams 29.01.21 kl. 09.00 – 13.00 

 

 

Saksliste 

01/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 12.desember 2020.  

Forslag til vedtak:  
Referatet godkjennes. 

 

02/21 Rekomp (90 min) 

a) Gjennomgang av første samling uke 5. 
Vi har besøk av teamet fra UiA som gir en orientering rundt først samling i pulje 0. 
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 

  

b) Rekomp-midler 
Utviklingsveileder gir en oversikt over regnskapet. 
Det er behov for å diskutere budsjettet for 2021 og hvordan vi skal disponere lokal del av 
Rekomp-midlene. 
 
Forslag til vedtak blir lagt frem på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 
 
 

03/21 Forbundenes henvendelse om å inkludere tillitsvalgte i prosesser rundt utarbeidelsen av 
kompetansehevende tiltak. 
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. 
Saken ble diskutert på forrige møte, dessverre var ikke tillitsvalgte til stede. Fagutvalget ønsker å ta 
saken opp igjen for å sikre at tillitsvalgte i vår region er inkludert i prosessene.  

Forslag til vedtak blir lagt frem på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 
 
 
 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Referat-201211-fagutvalg-for-barnehager-Ostre-Agder.pdf
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04/21 Faglig årshjul  
På møtet i desember ble ønsket om å utforme et årshjul med faglig relevante emner for 
barnehagesektoren i Østre Agder tatt opp. Sekretariatet inviterer til innspill fra deltakerne i 
fagutvalget. 

 Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder utarbeider et årshjul på bakgrunn av forslagene i møtet. 

 

05/21 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder. 

a) Fagutvalgets representant gir oppdatering fra møtene i forvaltningsgruppen. 
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

b) Vigilo: Deaktivering av påloggingsalternative «Brukernavn og passord» 
Vigilo har nå åpnet for å deaktivere det mindre sikre påloggingsalternativet «Brukernavn og 
passord».  
Line L. Larsen orienterer om prisoverslaget fra Vigilo for å gjøre jobben. 
Dato for når dette skal gjøres må koordineres, slik at barnehagene mister alternativet samtidig.  

Forslag til vedtak blir lagt frem på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

06/21 Eventuelt 

 

 


