Møtereferat

Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 16.april 2021.

Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
16.04.21 kl. 09.00 – 16.00

Til stede
Janne Broms – Risør, Elin Solmann – Åmli, Lina Flaten – Gjerstad, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei,
Gunn Alice Andersen – Arendal
Linda Aaberg og Renate Bai Stabell deltok på vegne av Private Barnehagers Landsforbund.
Anita Skåland deltok på vegne av Fagforbundet.
Tone K. Sissener – Statsforvalteren, deltok i behandlingen av sak 16/21.
Ole Lund – UDF hadde meldt forfall.
Esther Kristine Hoel – Tvedestrand hadde meldt forfall.
Tove Lyngedal – Grimstad hadde meldt forfall.
Line Løvjomås Larsen – Froland hadde meldt forfall.

Saksnummer og saksnavn
Saksliste:
15/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 5.mars 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

16/21 Orientering fra statsforvalteren.
Tone Sissener ga en orientering om nye retningslinjer for kompetanseordningene og ny
organisering av samarbeidsforum samt mandat for forumet. I denne sammenheng må Fagutvalget
ta stilling til hvilken rolle vår representant skal ha i samarbeidsforum, eier eller myndighet?
Tone gikk gjennom planene for Rekomp i Agder, og intensjonen om å bruke noe av fellesmidlene
for å utvikle materiell knyttet til kompetanseheving innen analyse og kartlegging av
kompetansebehov.
Det er også enighet i samarbeidsforum om å utarbeide en felles kompetanseplan for Agder.
Se vedlagt PP.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering
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17/21 Rekomp.
Fagutvalget hadde en evaluering av samling i uke 12 og snakket litt om veien videre våren 21.
Tilbakemeldingene fra fagutvalgets deltakere var gode. Flere nevner at utviklingen av samlingene
har hatt god progresjon. Det har vært god variasjon på arbeidsmetoder og UiA har tatt
tilbakemeldinger som har kommet i løpet av våren til etterretning.
Teorigrunnlaget har vært bra.
Vi har mulighet til å se på varigheten av samlingene 5 digitale timer er krevende, burde de vært
kortere?
Fler og fler sitter alene slik at gruppearbeidet er noe enklere. Det teoretiske er på et nivå som gir
gjenklang.
Fagutvalget opplever å ha fått bidra i utviklingen av puljen. På den måten er alle «fordommer» mot
UiA parkert. De har virkelig vist interesse for og et ønsker om å høre på praksisfeltet og fagutvalget.
Husk navn
Det er verdt å diskutere i fremtiden dette med progresjon og form. Det er krevende for
barnehagene å drive kompetanseutvikling. I vår har hadde barnehagene nok med mellomarbeidet
de fikk. For en styrer kan det være utfordrende å holde i og sikre fremdriften. Vi må passe på at vi
ikke legger listen for høyt. Motivasjonen kan dale om trykket er for høyt.
Fagutvalget bør ikke se seg ferdig med å snakke om hvilke krav vi setter til bruk av ressurser på
kompetanseutvikling.
Status pulje 1 Flerkulturelle barn.
Utviklingsveileder og UiA ved Torild Marie Olsen og Magnhild Selås planlegger et to timers formøte
med barnehagene i puljen. Datoen for dette er satt til 2.6.21 (kl. 13 – 15). Intensjonen er å bli kjent
med UiA og avklare en del forventninger før oppstart til høsten.
Status pulje 2 Digital praksis.
Utviklingsveileder og UiA ved Haakon Sundbø planlegger et to timers formøte med barnehagene i
puljen. Datoen for dette er satt til 4.6.21 (kl. 13 – 15). Intensjonen er å bli kjent med UiA og avklare
en del forventninger før oppstart til høsten.
Status pulje 3 Bærekraftig utvikling.
Undersøkelse som skal bidra til f blant barnehagene er gjennomført og videreformidlet
Utviklingsveileder får mer informasjon om ressurspersoner fra UiA i uke 18.
Utsatt samling 2 er satt til 19.5.21 kl 10 – 15.
Vedtak:
Utviklingsveileder melder tilbake til UiA ang. tilbakemeldinger fra samling 2 og saken tas opp igjen
for videre drøfting ved senere anledning.

18/21 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 fagforbund er representert.
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-------------------- Slutt på møtet i Fagutvalg for barnehager. Ca. 10.30

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

19/21 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder.
Fagutvalgets representant gir oppdatering fra møtene i forvaltningsgruppen.
Vedtak:
Saken tas på neste møte.
20/21 Lovverk og retningslinjer for lagring av bilder.
Froland orienterer fra sitt arbeid så langt.
Vedtak:
Saken tas på neste møte.
21/21 Eventuelt.
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