Møtereferat

Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 29.januar 2021. Møtet avholdes over Teams
Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
29.01.21 kl. 09.00 – 12.00

Til stede
Janne Broms – Risør, Elin Solmann – Åmli, Lina Flaten – Gjerstad, Line Løvjomås Larsen – Froland, Tove
Lyngedal – Grimstad, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei

Linda Aaberg og Renate Bai Stabell deltok på vegne av Private Barnehagers Landsforbund.
Anita Skåland deltok på vegne av Fagforbundet.
Ole Lund – UDF hadde meldt forfall.
Monica Endresen Barken og Trine Smiseth Dale deltok på vegne av UiA, i behandlingen av sak 02/21 a).
Gunn Alice Andersen – Arendal hadde meldt forfall.
Gisle Hovdenak møtte fra Sekretariatet.

Saksliste
01/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 12.desember 2020.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

02/21 Rekomp

(90 min)

a) Gjennomgang av første samling uke 5.
Teamet fra UiA ga en god gjennomgang av planen for første samling i pulje 0. Fagutvalget
drøftet deler av riggen for gjennomføring og adresserte noen av utfordringen fra forrige gang.
Alle bør sitte på egen PC, så langt det lar seg gjøre. Det opplevdes som utfordrende å arbeide i
«breakout room» med andre som satt f.eks. fem på en pc.
Det ble også drøftet at hvorvidt det er viktig for nettverksarbeidet å arbeide med barnehager
som like store som en selv. Man landet på at det ved denne anledning var greit å blande
barnehagene for å gi rom til diskusjoner fra ulike perspektiv.
Vedtak:
UiA sammen med utviklingsveileder går videre med planen for samling 1.

b) Rekomp-midler
Utviklingsveileder ga en oversikt over regnskapet. Budsjettet for 2021 ble diskutert, Østre
Agder ligger så langt godt under budsjett for å gjennomføre samlinger og kommer til å gjøre det
også i 2021. Det er derfor stor enighet om å enes om å tildele en sum til hver deltakende
barnehage i pulje 0. Det er noen uklarheter rundt hvor godt bruken må dokumenteres. Dette vil
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utviklingsveileder ta opp med statsforvalter. Det er i utgangspunktet små summer pr
barnehage og vi må derfor unngå et for stort byråkrati rundt tildelingene.
Vedtak:
Hver deltakende barnehage i pulje 0 vil motta 10 000kr. Tilskuddet vil også gjelde barnehager
som velger å delta på pulje 0 ved et senere tidspunkt. Dette er en engangsutbetaling

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.
Vedtak:
Saken hentes frem ved neste møte.

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.
1

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis

2

Ny barnehagelov. Endringer i barnehageloven. Internkontroll §9

3

Vi skal ta initiativ til implementering. Hvordan gjør vi det? Hvordan jobber vi med det vi
drøfter/tar opp i fagutvalget. Hvordan jobber vi med det ut i kommunene?

4

Videreutdanning. Kan fagutvalget inspirere, kan vi samarbeide på tvers av
kommunegrensene?

5

BTI arbeidet. Erfaringsdeling.

6

Tilsynsrollen. Erfaringsdeling. Verktøy i dokumenttilsyn. (Skriftlig tilsyn).
Samarbeid på tvers?

7

Bruk og videreutvikling av Reflex. Sekretariatet tar kontakt med statsforvalteren

8

BASIL rapporteringen.

9

Tilskudd, satser og beregningen. Ref. Fredrikstad saken.

10

Styrers rolle. Hva tilfører vi styrerne for å legge til rette for mer faglig ledelse. Hvordan
bidrar vi til å skape en rød tråd i arbeidet de skal gjøre?
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Vedtak:
Utviklingsveileder i samarbeid med leder, 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.
15.Februar vil man aktivere tofaktor identifisering ved pålogging i vigilo.
Det finnes en bruker i vigilo kalt "ekstern bruker". Denne har begrensinger i funksjonalitet, men
kan brukes uten tofaktor pålogging. Denne fungerer bra i bruk i garderoben ved inn og ut sjekk.
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».
Prisoverslaget fra Vigilo for å gjøre jobben er på samlet ca. 5000 kr.
Dato for når dette skal gjøres må koordineres, slik at barnehagene mister alternativet samtidig.
Viktig å ta opp med Vigilo at AD pålogging ikke er aktivert i alle kommuner ennå.
Vedtak:
Vigilo må aktivere AD-pålogging i alle kommunen før man kan avtale dato for deaktivering av
påloggingsalternativer.

06/21 Eventuelt
I forlengelse av sak 3/21 er det oppstått et behov for rolleavklaringer i fagutvalget. Hvor ligger
ansvaret for oppfølging, forventninger til mekanismer som utløses i etterkant av møter osv.
Vedtak:
Utviklingsveileder og leder tar initiativ til saksunderlag.
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