Møtereferat

Referat fra møte i Fagutvalg for barnehage i Østre Agder.
Referent Sted
Gisle Hovdenak Eureka kompetanse kursrom 1

Tid
27.08.21 Kl. 09:00 – 13:30

Til stede
Janne Broms – Risør, Elin Solmann – Åmli, Lina Flaten – Gjerstad, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei, Gunn
Alice Andersen – Arendal, Line Løvjomås Larsen – Froland, Tove Lyngedal – Grimstad
Malin Paust – Risør, deltok i behandling av sak 27/21.
Ingirid Geirsdatter Heald Kjær, Eva Mila Lindhardt og Kirsten Johansen Horrigmo – UiA, deltok i
behandlingen av sak 28/21 a).
Renate Bai Stabell møtte for Private Barnehagers Landsforbund.
Anniken Lundervold Holtan møtte for Utdanningsforbundet.
Esther Kristine Hoel – Tvedestrand hadde meldt forfall.
Linda Aaberg - Private Barnehagers Landsforbund hadde meldt forfall.
Anita Skåland og Ingerlise Svendsen - Fagforbundet hadde meldt forfall.
Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet.

Saksliste
26/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 11.juni 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

27/21 BTI.
Malin Paust orienterte fra erfaringene med BTI-stafettlogg i Risør kommune. Verktøyet har blitt
godt tatt imot, spesielt i barnehagene i kommunen. Overganger mellom barnehage og skole samt
samspillet mellom ressurspersoner er oversiktlig samtidig som at verktøyet med funksjoner som
«stafettloggholder» fjerner tvilen om hvor ansvaret for fremdriften ligger. Gjennom stafettlogg er
foreldrene involvert i arbeidet, dette sikrer brukermedvirkning som er viktig for å lykkes med denne
type arbeid.
I Risør har de hatt god erfaring fra opplæring gjennom kollegaveiledning i implementeringen av
verktøyet. DIPS Samspill Stafettlogg rapporteres å være under utvikling og av den grunn fremstår
verktøyet naturlig nok noe uferdig til sin bruk, men tilbakemeldingene på prinsippene rundt bruken
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av stafettlogg i arbeidet er positive. Les mer om Risørs arbeid her: https://www.btirisor.no/samling/bti-stafettlogg/

Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

28/21 Rekomp.
a) Bærekraftig utvikling
Vi fikk et inspirerende møte med UiA teamet som skal bistå oss i pulje 3. Kirsten Johansen
Horrigmo, Eva Mila Lindhart og Ingirid Geirsdatter Heald Kjær delte sine tanker om arbeidet
med emnet og hvordan de ser for seg samspillet de tre i mellom. Vi ser frem til videre
samarbeid.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.
b) Fysiske eller digitale samlinger.
Det er for tiden lov å gjennomføre fysiske samlinger, samtidig er det viktig at fagutvalget kan
stå for valget om å samle styrere og pedagogiske ledere på tvers av kommunegrensene. Det ble
også diskutert om det er aktuelt å arrangere alle samlinger fysisk om retningslinjene tillater det.
Vedtak:
Rekomp samlinger blir arrangert etter gjeldende regler og retningslinjer. Minimum 1 av 2
samlinger skal gjennomføres fysisk.

c) Lokaler og gjennomføring.
Utviklingsveileder ber deltakerne om hjelp til å finne lokaler for fysisk gjennomføring av
samlinger. Konferansehotell er dyrere, men etter en krevende tid kan det oppleves som godt
for deltakerne.
Vedtak:
En av to fysiske rekomp samlinger blir avholdt på konferansehotell høsten 21.

d) Mellomarbeid.
Deltakerne i pulje 1 og 2 skulle levere et mellomarbeid innen 1.9.21. Få av fagutvalgets
medlemmer har hørt noe fra barnehagene i sin kommune? Fagutvalgets bidrag i å støtte
barnehagene ble diskutert.
Vedtak:
Utviklingsveileder kaller barnehagene inn til drøftingsmøte på teams, som en støtte i arbeidet.
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e) Støtte til utviklingen av pulje 3 Bærekraftig utvikling.
Utviklingsveileder trenger en kontaktperson fra fagutvalget som kan støtte i utviklingen av pulje
3. Det er viktig at vi får til god samskapning med UiA og at barnehagene våre er godt
representert i arbeidet.
Vedtak:
Janne Broms tar kontakt med Tjenna barnehage som har jobbet aktivt i arbeidet.
29/21 Samarbeidsforum i oktober.
Tverrfaglig innsats er et sakspunkt i neste samarbeidsforum. Hva gjør barnehagene i vår region. Hva
ønsker dere at vi tar inn av saker der, hva er interessant å drøfte med resten av fylket?
Vedtak:
Fagutvalget ser for seg følgende punkter for utenom kompetanseordningene:




BTI 6/8 kommuner
PWC i arbeidet med å registrere arbeidet innen BTI
Digitaliserings innsatsen

30/21 Utarbeidelse av årshjul.
I starten av året utarbeidet vi en liste over aktuelle emner for diskusjon, drøfting og erfaringsdeling
i fagutvalget. Vi kommer til å bruke litt tid på disse emnene og sortere litt i grupper. Det blir i denne
sammenheng aktuelt å diskutere formen og lengden på møtene vår. Skal noen møter være fysiske
hvor vi utvider tidsrammen og andre være kortere og over teams?
Vedtak:
Denne saken blir lagt til møtet 17.09.21.

-------------------- Slutt på møtet i Fagutvalg for barnehager. Ca. 13.00

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

31/21 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder.
Fagutvalgets representant ga en oppdatering fra møtene i forvaltningsgruppen.
Vigilo og Xledger integrasjon er viser seg å være problematisk. Til tider fungerer ikke dette, når det
bryter sammen fakturerer Vigilo kommunen for å gjøre arbeidet manuelt. Løsningen er på vei.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

32/21 Eventuelt.
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