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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 

 

Sted Tid  

Teams 09.6.21 Kl. 13:30 – 16:00 

 

Saksliste 

23/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 21. april 2021 og 
referat fra møtet 27. mai 2021. 

 Forslag til vedtak: 
 Referatene godkjennes. 

 

24/21 Dekomp 

a) Partnerskapsavtale med UiA. 

Vedlagt ligger forslag til ny partnerskapsavtale med UiA for perioden 2021 – 24. 

 

Forslag til vedtak: 

Partnerskapsavtalen godkjennes. 

 

b) Utfordringer med dagens modell for kompetanseheving knyttet til innføringen av 

nye læreplan.  

a. Dekomp skal være skolebasert. 

b. Hvordan sikrer vi forankring og eierskap i skolen?  

c. Utvikling skal være et samarbeid mellom skole og UH, med dobbelt oppdraget å 

bedre praksis i skolen og i lærerutdanning. 

Det er mange skoler vi skal nå og eierskapet til den faglige progresjonen og 
samskapingen av innholdet/prosessen lider under dette. Hvilke stillas må på plass for 
at dette skal fungere optimalt?  

2020 og 21 har vært et annerledes år og har bydd på ekstra store utfordringer. Det er 
allikevel viktig å åpne for evaluering og drøfting av måten vi driver kompetanseheving. 
Utviklingsveileder foreslår at hver representant gir en kort oppsummering av sin 
kommunes opplevelse av arbeidsmetodikken i 2020/21. Før man går videre og 
diskuterer eventuelle endringer. 

Vedtak blir fattet på bakgrunn av drøftelsen i møte. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/05/Motereferat-210421-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/Referat-210527-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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c) Oppdatering fra arbeidet innen analysekompetanse våren 2021. 

Utviklingsveileder og enhetsleder ved Stinta skole, Reidun Philman gir en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

25/21 Rekomp. 
Oppsummering fra våren 2021. 

Forslag til vedtak: 

Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

  

26/21 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
 Utviklingsveileder gir en oppdatering på fremdriften. 

 Forslag til vedtak: 

 Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

 

27/21 Utenforskap. 
Det har vært arrangert et møte mellom rådmannsutvalget og fylkeskommunen som 
forlengelse av møtet i oppvekstforum. Det planlegges i tillegg et møte for å inkludere NAV 
kontorene i samarbeidet. Oppvekstforum har blitt utfordret på å tenke på gode lokasjoner i 
regionen hvor fylkeskommunen kan drive sitt arbeid. Sekretariatet oppfordrer til en drøfting 
rundt lokasjoner og tiltak som oppvekstforum mener er formålstjenlige. 
 
Vedtak blir fattet på bakgrunn av drøftelsen i møte. 

  

28/21 Eventuelt. 

 

 

 


