Møtereferat

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

Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
21.03.21 kl. 09.00 – 13.00

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, Gunn Alice
Andersen – Arendal

Linda Aaberg deltok på vegne av Private Barnehagers Landsforbund.
Ingerlise Svendsen deltok på vegne av Fagforbundet.
Ole Lund – UDF hadde meldt forfall.
Monica Endresen Barken og Trine Smiseth Dale og Arve Hansen deltok på vegne av UiA, i behandlingen av
sak 08/21.
Gisle Hovdenak møtte fra Sekretariatet.

Saksliste
07/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 29. januar 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

08/21 Rekomp.
UiA deltok på møtet. Oppsummert er man godt fornøyd med første samling i lærende nettverk. Det
var noen få tilbakemeldinger om for lavt faglig nivå. Det er viktig at vi som jobber tett på
barnehagene understreker at dette tilbudet ikke er ment som videreutdanning, men
etterutdanning. Hvordan akter barnehagene å omsette kjent teori til praksis slik at barna får en
bedre barnehagehverdag, var et av spørsmålene vi bør utfordrere oss selv på. Planen for neste
samling i uke 12 ble gjennomgått og godt mottatt av fagutvalget.
Vedtak:
Planen for neste samling ble godkjent.

09/21 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
Fra Østre Agder ble det sendt fem søknader for 2021. En regional og fire kommunale.
Utviklingsveileder orienterte rundt den regionale søknaden. Som i større grad enn de andre
søknadene fra regionen legger opp til at man skal bruke 2021 til å planlegge det videre arbeidet og
kartlegge behov. Det passer da godt at de andre søknadene er mer konkrete, dette åpner for å
jobbe på flere nivå samtidig og utforske forskjellige perspektiver rundt ordningen. Kommunene la
frem sine søknader og planer for arbeidet innenfor kompetanseløftet for spesialpedagogikk og
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inkluderende praksis.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering og ser fram til mulighetene for nye gode samarbeid i regionen.

10/21 Samarbeidsforum.
Utviklingsveileder og leder ga en oppdatering fra møte i samarbeidsforum. Det er spesielt saken om
prinsipper for fordeling av midler mellom regionene i Agder som ble diskutert.
På bakgrunn av nye retningslinjer knyttet til kompetanseordningene blir det endringer i
samarbeidsforums sammensetning og funksjon. Les mer her.
Forslag til vedtak:
Utviklingsveileder kaller inn statsforvalteren til neste møte i fagutvalget, med ønske om en
orientering rundt samarbeidsforums mandat og organisering.

11/21 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 tas opp når alle tillitsvalgte er til stede.

--------------------

Slutt på møtet i Fagutvalg for barnehager. Ca. 11.30

--------------------

12/21 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder.
Fagutvalgets representant ga en oppdatering fra møtene i forvaltningsgruppen. Det arbeides med
en felles handlingsplan på tvers i regionen.
Ellers er det intet nytt i Vigilo saken og sikker pålogging.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.
13/21 Lovverk og retningslinjer for lagring av bilder.
Åmli ønsker en erfaringsdeling rundt hvordan det jobbes med dette i kommunene.
Arendal har utarbeidet et eget samtykkeskjema i samarbeid med personvernombud Marte
Aarthun. Rutiner for lagring og sletting av bilder er barnehagene ansvarlig for. Alle bilder slettes nå
barnet slutter og bilder som ligger på nett blir fjernet minimum en gang pr. år.
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Vedtak:
Saken tas opp til ved neste møte når Froland kommune har diskutert sine rutiner med
personvernombudet.

14/21 Eventuelt.
a) Representasjon AU samarbeidsforum.
Leder for fagutvalget sitter i dag som representant for regionen i arbeidsutvalget for
samarbeidsforum. Det fremstår som formålstjenlig om isteden utviklingsveileder representerer
regionen i arbeidsutvalget.
Vedtak:
Utviklingsveileder representerer Østre Agder i arbeidsutvalget for samarbeidsforum.
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