Møtereferat

Referat fra Østre Agder oppvekstforum
Referent Sted
Gisle Hovdenak Kaféen i Arendal bibliotek

Tid
03.11.21 Kl. 13:30 – 16:00

Til stede
Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, , Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad, Hallgeir Berge – Froland,
Arne Haugland Mowatt – Grimstad, Beate Aas – Risør, Lina Flaten - Gjerstad
Anne Grete Glemming - Grimstad
Britt Anniken Thomassen – UDF.
Elise Marie Kringen - Statsforvalteren deltok i behandling av sak 42/21 c)
Forfall:
Tore Flottorp – Åmli
Øystein Neegaard – Arendal
Hildegunn Myre Dale – Vegårshei
Gisle Hovdenak stilte fra sekretariatet

Saksliste
41/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 29. september 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.

42/21 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
a) Utviklingsveileder gir en oppdatering fra arbeidet.
Prosjektgruppen arbeider med å avklare hva og hvordan man bør starte en kartlegging
av kompetansebehovet i regionen. Det blir også viktig å avgjøre hvilken gruppe som
skal ta del i kartleggingen. Hvordan kan vi drive en fornuftig kartlegging som bidrar til
tiltak som treffer flest mulig? Det er helt avgjørende at vi klarer å danne gode tiltak som
ikke tar for lang tid fra analyse til praksis. Prosjektgruppen arbeider også med å sortere
hva som er en del av en regional kompetansehevingsrigg og hva som er kommunale
satsinger inn mot ny oppvekstreform.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.
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b) Prosjektleder.
Sekretariatet har vært i kontakt med Gro Ekeberg. Hun har uttrykt interesse for å bistå
som rådgiver via sitt enkeltmannsforetak. Dessverre har hun ikke anledning til å gå inn i
rollen som prosjektleder i 50% stilling.
Sekretariatet oppfordrer kommunene til å søke i egen organisasjon etter aktuelle
kandidater.
Vedtak:
Sekretariatet engasjerer Gro Ekeberg som konsulent for å bistå prosjektgruppen i
arbeidet, frem til prosjektleder er etablert. Omfanget begrenses slik at man holder seg
innenfor grensene satt i lov om offentlig anskaffelse.

c) Statsforvalteren orienterer.
Elise Marie Kringen orienterte om nye krav til kommunene i ny oppvekstreform og
hvordan dette kan sees i sammenheng med ny kompetanseordning. Oppvekstforum
fikk utsendt presentasjon fra Elise Marie Kringen i etterkant av møtet.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

d) Folkehelse i Gjerstad.
Lina Flaten ga en orientering fra arbeidet i Gjerstad og hvordan det relaterer seg til ny
kompetanseordning. Kommunen gjennomførte en fagdag for alle ansatte som arbeider
med barn og unge. Dagen tok for seg prosjektet Helsefremmende barnehager og skoler
(HBS) som har måt å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Ved å samle
ansatte på tvers av sektorer opplevde deltakerne et forsterket bånd som bidrar til en
bedre forståelse i arbeidet mot BTI.
Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering.

43/21 Dekomp
a) Status
Utviklingsveileder ga en oppdatering fra arbeidet med rektorsamlinger. På møtet
tidspunkt var kun samling for rektorer i Arendal gjennomført. Tilbakemeldingene
var gode.
Den digitale ressursen (PEDIkt) knyttet til personvern og class notebook er benyttet
i begrenset omfang den, men det er ved flere av skolene lagt av tid til å benytte
den.

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Vedtak:
Oppvekstforum tar saken til orientering. Utviklingsveileder sender ut lenker til
dekomp sidene knyttet til PedIKT.
https://dekomp.uia.no/doku.php
https://dekomp.uia.no/doku.php?id=ostre-agder

b) Datoer for våren 2021.
Se vedlagt forslag.
Vedtak:
Oppvekstforum støtter forslag til datoer for våren 2022.

c) Skolebasert kompetanseutvikling
Det er et ressurskrevende arbeid som deltakende skoler starter når de deltar i tett
samarbeid med UiA. Det er derfor sekretariatets anbefaling at deltakende skoler får
et økonomisk tilskudd for å delta.
Vedtak:
Deltakende skoler mottar en enkeltsum, som avgjøres på et senere tidspunkt, for å
dekke utgifter knyttet til prosjektet.

44/21 Rekomp.
Utviklingsveileder og leder for Fagutvalget for barnehager ga en orientering fra arbeidet
med ordningen. Punktet ble utsatt.
Vedtak:
Punktet tas på senere møte.

45/21 Digitalisering i skolen.
Ny læreplan setter nye krav til bruk av digitale verktøy i skolen. Å legge til rette for at
lærere har nødvendig verktøy for å møte kravene i ny læreplan er skoleeiers ansvar.
Hvordan møter vi dette kravet? Hvilke rutiner har vi i arbeidet med personvern?
Vedtak:
Punktet tas på senere møte.
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46/21 Desentralisert videreutdanning.
Er det behov og ønske om å arrangere et desentralisert videreutdanningstilbud i skoleåret
22/23. Kommunene bes starte kartleggingsprosessen rundt hvor mange potensielle
kandidater de har for ordningen kompetanse for kvalitet. Foreløpig er det størst behov for
å spesialpedagogikk og begynneropplæring. Udir varsler at dette skal satses på i årene som
kommer for å komplimentere kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende
praksis.
Vedtak:
Utviklingsveileder sender UiA en forespørsel om videreutdanning innen spesialpedagogikk.

47/21 Utenforskap
Utviklingsveileder gir en kort oppdatering fra arbeidet.
Vedtak:
Punktet flyttes til desember møte.

48/21 RKG Oppvekst
Leder for oppvekstforum deler status fra forrige møte.
Det er behov for at det settes av mer tid til dette punktet ved hvert møte, om ikke Østre
Agder kommer med innspill til RKG Oppvekst kan vi heller ikke regne med å påvirke
retningen i Agder.
Vedtak:
RKG Oppvekst er et fast punkt på hvert møte i oppvekstforum, deltakerne oppfordres til å
ha satt seg inn i sakene i forkant.

49/21 Eventuelt.
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