Møtereferat

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

Tid
17.09.21 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
Haakon Sundbø – UiA, deltok i behandlingen av sak 33/21 a).
Renate Bai Stabell møtte for Private Barnehagers Landsforbund.
Anniken Lundervold Holtan møtte for Utdanningsforbundet.
Linda Aaberg - Private Barnehagers Landsforbund hadde meldt forfall.
Anita Skåland og Ingerlise Svendsen - Fagforbundet hadde meldt forfall.
Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet.

Saksliste
32/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 27.august 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

33/21 Rekomp.
a) Haakon Sundbø ga en orientering rundt hvordan han og teamet tenker om pulje 2, Digital
praksis. Samlingene vil bygges opp rundt erfaringsdeling, fagtema og praktiske workshop hvor
deltakerne kan prøve ut metoder og utstyr for digital praksis.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

b) Utviklingsveileder ga statusoppdatering på arbeidet så langt. Samling 1 i puljene er utarbeidet,
samarbeidet med UiA fungerer godt. Vi involverer utvalgte barnehager i arbeidet for å sikre en
god forankring mot praksisfeltet. Både barnehage og UiA er godt fornøyd med dette.
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Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.
c) Utviklingsveileder ba deltakerne gi en kort tilbakemelding på hvordan det går med
mellomarbeidet i hver kommune. Det er noe utfordrende å ha god oversikt over dette, spesielt
i kommuner med mange barnehager.
Vedtak:
Utviklingsveileder gir barnehagene en hyggelig påminnelse om frister.
d) Fagutvalget diskuterte hvordan barnehagene bør støttes i mellomarbeidet. Utviklingsveileder
foreslo å invitere barnehagene til et uformelt teams-møte mellom nettverkssamlinger. Dette er
et tilbud til deltakerne og dermed valgfritt. Ønsket er å legge til rette for en arena hvor
barnehagene kan søke råd, og dele seiere så vel som frustrasjon.
Vedtak:
Utviklingsveileder tilbyr «støtte til mellomarbeid» over teams.

34/21 Utarbeidelse av årshjul.
I starten av året utarbeidet fagutvalget en liste over aktuelle tema for diskusjon, drøfting og
erfaringsdeling i fagutvalget. I møtet ble formen og lengden på møtene våre diskutert. Skal noen
møter være fysiske hvor vi utvider tidsrammen og andre være kortere og over teams? Bør vi ha et
årshjul for temaer og fordele ansvaret for å forberede arbeidsøkten.
Vedtak:
Neste møte legges det av tid til å gjenoppta arbeidet med årshjul, temaer og ansvarfordeling.

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

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

35/21 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder.
Etter møte med KS og Vigilo 8.9.21 ble det klart at Vigilo ikke kommer til å tilby KS fiks i overskuelig
fremtid. Det betyr at vi har to alternativer:
1. Fortsette som i dag ut avtaleperioden (drøyt 2 år).
2. Bestille Freg tjenesten som Vigilo allerede har tilbudt
Alternativ 1 kjenner man til.
Alternativ 2 innebærer en ekstra kostnad (iflg tilbud) på ca 15.000,- i oppstartskost og ca 20.000,- i
årlig kostnad pr. kommune. Om man står samlet om tilbudet er det mulig å forhandle pris.
Det ble diskutert hvor vidt det er aktuelt å starte en anbudsprosess. I den sammenheng er det viktig
å gjennomføre en evaluering av vigilo i samarbeid med barnehagene.

Vedtak:
Fagutvalget er enige om å fortsette med dagens løsning.
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36/21 Eventuelt.
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