Møtereferat

Referat fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 11.jun 2021.

Referent Sted
Gisle Hovdenak Teams

Tid
11.06.21 kl. 09.00 – 12.00

Til stede
Janne Broms – Risør, Elin Solmann – Åmli, Lina Flaten – Gjerstad, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei,
Gunn Alice Andersen – Arendal, Line Løvjomås Larsen – Froland, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand

Torild Marie Olsen – UiA deltok i behandlingen av sak 23/21.
Linda Aaberg og Renate Bai Stabell - Private Barnehagers Landsforbund hadde meldt forfall
Anita Skåland og Ingerlise Svendsen - Fagforbundet hadde meldt forfall
Tove Lyngedal – Grimstad hadde meldt forfall.

Saksliste
22/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 16.april 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

23/21 Rekomp.
a) Evaluering av samling 0 i pulje 1 og 2.
Vi får positive tilbakemeldinger på de første samlingene i nye puljer. Flere kommenterer at
konkretiseringen av omfang og forventinger er bra.
Fagutvalget bemerker at det forskjellig forventninger og krav fra UiA i puljene. Her bør vi nok
bidra til å skape tydelige rammer i arbeidet for barnehagene. Spesielt i forhold til emnet digital
praksis må vi vektlegge viktigheten av å knytte dette opp mot resten av rammeplanen slik at
emnet ikke utelukkende handler om digitale verktøy
Noen rapporterer at vi fortsatt kan ha raskere gjennomføringer.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

b) Fagutvalgets rolle og ansvar overfor barnehagene som deltar i ordningen.
Hvordan klarer vi å følge opp barnehagene som nå skal i gang med nye prosjekter?
Torild Marie Olsen understreker viktigheten av at noen følger opp barnehagene i periodene
mellom samlinger. Det skal ikke så mye til.
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Det ble diskutert hvor vidt vi skal systematisere dette arbeidet. Det kommer forslag om å
arrangere småmøter og danne læringspartnere (barnehager støtter hverandre to og to.)
I denne perioden og for fremdriften av prosjektene er det viktig at barnehagene gjennomfører
et mellomarbeid og leverer en statusrapport. Dette er en type støtte for å strukturere
mellomperiodene. I tillegg må det en slik refleksjon/arbeid til for å endre praksis.
Videre ble også puljene på tvers diskutert, alle emner er forankret i rammeplanen og kan derfor
sees i sammenheng. Er dette er perspektiv vi bør forfølge sammen med deltakende
barnehager?
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering og vil løfte frem saken og konkretisere tiltak ved senere
anledning.

24/21 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
Utviklingsveileder orienterte:
Det blir gjennomført regional fagsamling 14.06.21 Fra kl. 12 – 15.
Det ble 02.06.21 vedtatt i rådmannsutvalget å etablere en koordinator for arbeidet med
kompetanseordningen. Det vil bli utlyst en 50% stillingen hvor 40% er tiltenkt arbeidet med
Kompetanseløftet og 10% er knyttet til pågående innsats knyttet til voksenopplæringstjenestene i
regionen.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

25/21 Utdanningsforbundets representasjon i Fagutvalget for barnehager i Østre Agder
Ole Lunds engasjement som deltaker i fagutvalget er over. Utdanningsforbundet er orientert.
Vedtak:
Fagutvalget sender invitasjon til utdanningsforbundet på fylket.
.
-------------------- Slutt på møtet i Fagutvalg for barnehager. Ca. 10.30

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

26/21 Forslag om å formalisere samarbeidet på oppvekstfeltet.
Se vedlagt forslag. Oppvekstforum ber fagutvalget om å gi tilbakemelding spesielt på delen som
omhandler barnehagefeltet.
Fagforbundet hadde ikke anledning til å delta på møtet, men sendte innspill til saken:
1. Er denne samarbeidsavtalen med vertskommune modell drøftet med de tillitsvalgte i
kommunene, eventuelt med hvem?
Vertskommune modellen ble vedtatt av representantskapet for Østre Agder når
samarbeidet ble startet. Hvordan saksgangen var kan undersøkes.
2. Det bør nevnes i samarbeidsavtalen at også organisasjonene har sine plasser. Hvis
UNIO krever sin plass i fagutvalg barnehage og oppvekstforum, mener Fagforbundet at
vi også skal ha en plass. Vi representerer mange ansatte innenfor skole, som ifølge
hovedtariffavtalen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
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også skal omfattes av kompetanseutvikling. Kompetanseløftet er særlig opptatt av
tverrfaglig samarbeid og laget rundt eleven og våre medlemmer jobber ofte tett på disse
elevene, derfor må vi sørge for at våre medlemmer i skole også blir hørt i
kompetanseutviklingsplaner. Da er det helt naturlig at også vi er en del av
oppvekstforum.
Organisasjonenes plass i samarbeidet bør komme frem i avtalen, dette vil bli utbedret.
Fagforbundets plass i oppvekstforum vil bli løftet opp i neste møte der.
Vedtak:
Utviklingsveileder skriver nytt forslag til samarbeidsavtale hvor forbundenes rolle er tydeligere.
Saken tas opp igjen ved nytt møte når Fagforbundet er til stede, slik at spørsmålene kan drøftes
ytterligere.
27/21 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder.
Fagutvalgets representant ga en oppdatering fra møtene i forvaltningsgruppen.
-

Folkeregister oppkobling mot fagsystemene er på plass.
AD pålogging fungerer nå i kommunene
o Gjenstår rollefordeling til pedagogene som må gjøres av kommunene
o «Brukernavn og passord» blir snart avsluttet, men dato er ikke satt. Denne må komme
ut i god tid.
o Alle må huske å opprette felles bruker med «begrenset tilgang» til de kommunale
barnehagene.

Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.
28/21 Lovverk og retningslinjer for lagring av bilder.
Froland orienterte fra sitt samarbeid med personvernombud Marte Aarthun.
-

Veldig nyttig å ha henne med på styrersamling.
Gjennomgang av personvern, nettvett og gode rutiner.
GDPR og rutiner for personvern og informasjonssikkerhet

På samlingen dreide det seg raskt inn på utfordringen rundt bilder og hvordan man skal tolke
lovverket.
-

Viktigheten med samtykke ble understreket
o Forland har nå utarbeidet et nytt skjema.
Lov å ta bilder, men ikke dele. Unntaket er såkalte 17. Mai bilder hvor man ikke ser ansiktet.
Loven er tydelig på hvor ofte man skal slette, men ikke når man skal slette
o Her må man etablere gode rutiner
o Froland har nå etablert felles retningslinjer for dette.

Det råder fortsatt en usikkerhet om beste praksis rundt lagring og oppbevaring av bilder.
-

Ekstern harddisk?
Skylagring?
På PC?

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Det ble foreslått å gjennomføre felles kursing på tvers av kommunene.
-

Åmli, Gjerstad og Risør ser på mulighetene.

Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

29/21 Eventuelt
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