Møtereferat

Referat fra Fagutvalg

for barnehager i Østre Agder

Referent Sted
Gisle Hovdenak Eureka kompetanse, kursrom 1

Tid
5. november 2021 kl. 09:00 – 13:00

Til stede
Janne Broms – Risør, Elin Solmann – Åmli, Lina Flaten – Gjerstad, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei,
Dorthe W Rasmussen – Arendal, Line Løvjomås Larsen – Froland, Tove Lyngedal – Grimstad, Esther
Kristine Hoel – Tvedestrand.
Renate Bai Stabell møtte for Private Barnehagers Landsforbund.
Anniken Lundervold Holtan møtte for Utdanningsforbundet.
Elin Renate Kristensen – Tvedestrand.
Anita Skåland møtte for Fagforbundet.
Jon Mjellekås møtte fra IKT-Agder i behandling av sak 41/21

Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet.

Saksliste
37/21 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 17.september 2021.
Vedtak:
Referatet godkjennes.
38/21 Rekomp.
a) Status.
Alle puljer har gjennomført første samling, det oppleves som et løft å få lov til å møtes fysisk
igjen. Stemningen har vært god på samlinger og responsen fra barnehagene er så langt gode.
Dette stemmer overens med hva medlemmene i fagutvalget har fått av tilbakemeldinger. Det
er også kommet en tilbakemelding om viktigheten av at pulje 2, Digital Praksis, handler om mer
enn verktøy. Videre er det et ønske fra medlemmene i fagutvalget om å få delta i møtene som
arrangeres som støtte til mellomarbeidet.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.
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b) Våren 2021
Utviklingsveileder orienterte om arbeidet med pulje 7, analysekompetanse. Udir har lagt ned
ståstedsanalysen som er basis verktøyet for kompetansehevingen i denne puljen. UiA har
utarbeidet sitt eget verktøy slik at det fortsatt er mulig å gjennomføre pulje slik som ønsket.
Utviklingsveileder arbeider fortsatt med datoer og organisering av vårens samlinger.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.

39/21 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
a) Utviklingsveileder gir en oppdatering fra prosjektgruppen.
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:
Fagutvalget tar saken til orientering.

b) Oppvekstreformen.
Hvordan ser vi Kompetanseløftet i sammenheng med oppvekstreformen og hvordan arbeider
kommunene med å møte nye lover og krav.
Vedtak:
Diskuteres på et senere møte.
c) Folkehelse satsing 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:
Fagutvalget tar saken til orientering.
--------------------------------- Lunsj ca. 10:45 ---------------------------------

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

40/21 Temamøter
Fagutvalget oppsummerte arbeidet som ble gjort i september. Videre var målet for sakspunktet å
utarbeide en skisse for et årshjul som gir en oversikt over temamøter og ansvarfordeling mellom
medlemmene for å forberede tema. Dokumentet skal også beskrive hvordan fagutvalget arbeider
og etter hvilke metoder.
Ansvar
Gjerstad og Grimstad
Froland og Arendal
Tvedestrand og Vegårshei

Froland og Arendal

Tema
Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og
inkluderende praksis
Ny barnehagelov. Endringer i barnehageloven.
Tilsynsrollen. Erfaringsdeling. Verktøy i
dokumenttilsyn. (Skriftlig tilsyn).
Samarbeid på tvers?
Internkontroll §9

Vedtak:
Fagutvalget arrangerer to temamøter pr semester på 4 timer. Utviklingsveileder utarbeider skisse
til års hjul.

--------------------------------- Fagutvalg for barnehager slutt ca. 12:30 ---------------------------------

41/21 Fagutvalg barnehager Oppvekst IKT Agder.
Jon Mjellekås, prosjektleder IKT-Agder, orienterte om Vigilo-avtalen og premissene som ligger til
grunn for dagens avtale.
Avtalen gjelder i tre år fra dato kommunene aksepterte funksjonaliteten i Vigilo programvaren.
(MP3). 27.5.2020. Dermed har Østre Agder en avtale med Vigilo frem til 27.5.2026.
Østre Agder kan si opp avtalen med 6 måneders varsel. Vigilo har 12 måneders varslingsplikt.
Foreløpig så mangler moduler for bemanning og statistikk.
Integrasjon Xledger:
Ny løsning er utarbeidet og klar for testing før utrulling.
Uke 45 gjennomføres test mot demo Arendal
Uke 46 skal løsningen være i drift i Arendal
I løpet av Uke 4 - 7 vil man teste og sette løsningen i drift i resten av Østre Agder.
Vedtak:
Fagutvalget tar saken til orientering.
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