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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 

 

Sted Tid  

Kaféen i 2.etasje av Arendal bibliotek 29.9.21 Kl. 13:30 – 16:00 

 

Saksliste 

34/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 25. august 2021. 

 Forslag til vedtak: 
 Referatene godkjennes. 

 

35/21 Dekomp 

a) Støtte til innføringen av fagfornyelsen. 

Vi legger av tid slik at alle kommuner kan dele sine planer for høsten og arbeidet med 
innføring av fagfornyelsen.  

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

b) Pilot skolebasert kompetanseheving. 
Ved møtet i august vedtok oppvekstforum å gå videre med ordningen og tilby flere 
skoler denne oppfølgingen i 2022. UiA har kapasitet til å starte med ti skoler i 2022. 
Fem fra januar 2022 og fem fra august 2022. Hvordan bør vi fordele plassene i januar? 
Hvordan bør fordelingen foregå fra år til år?  
 

Forslag til vedtak: 
De fem plassene fra januar 2022 blir tilbudt Arendalskolene da disse ikke har et tilbud 
gjennom Pedagogisk bruk av digitale verktøy. Deretter utarbeides et langsiktig pulje 
system basert på drøftelsen i møtet. 

 

36/21 Rekomp 

a) Utviklingsveileder gjør opp status for arbeidet. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/09/Referat-210825-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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b) Hvordan holder du som barnehageeier/oppvekstleder kontroll på alt som skjer i 
oppvekstsektoren. Deltakerne deler sine erfaringer og synspunkt. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 
 

37/21 Kompetanseløftet 

Utviklingsveileder gir en oppdatering fra prosjektgruppa. 
Vi diskuterer hvilke kommunale strukturerer og systemer som eksisterer i dag som støtter 
opp rundt det forestående arbeidet med ny kompetanseordning. Hvilke endringer ser 
deltakerne for seg må til i egen kommune?  
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak blir utarbeidet basert på drøftelsen i møtet. 

 

 

38/21 Oppvekstforum etter korona. 

Hva ønsker vi at oppvekstforum skal være? Vi kommer fra et år med digitalemøter, med alt 
det medfører av inntjent tid og tap av sosialisering. Hva tar vi med oss? Hva slags 
møtestruktur og organisering ønsker vi oss. Fysiske vs. digitale møter? Ber alle deltakere 
om å ta med seg tanker om hvilke tema/emner som er aktuelle å drøfte med kollegene 
deres i oppvekstforum. 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak blir utarbeidet basert på drøftelsen i møtet. 

 

39/21 RKG oppvekst  

Status fra forrige møte.  
Statsforvalteren ønsker tilbakemelding på hvordan de kan bruke ressursene på veiledning 
istedenfor å drive med tilsyn. 
Minner samtidig på at oppvekstforum er representert i gruppen og at det er et felles ansvar 
å melde inn saker.  

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

40/21 Eventuelt. 

 

 

 


