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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 

 

Sted Tid  

Tyholmen Hotel 15.12.21 Kl. 12:30 – 16:00 

 
Saksliste 

50/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 03. november 2021. 

 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

   

51/21 Ungt Utenforskap (30 min) 
NAV Grimstad deltar for å gi en oppdatering på utviklingen og introdusere ambisjonene 
rundt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid mellom NAV, kommune og fylkeskommune. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering og ber arbeidsgruppen fortsette utviklingen av 
modellen. 

 

52/21 Dekomp  (45 min) 

a) Økonomi 
Det ble tidligere i år fattet vedtak om fordeling av midler for 2021. Hvordan budsjetterer 
kommunene med disse midlene og hvordan legges det opp til at midlene blir synlige ved en 
evt. riksrevisjon. Kommunene deler hvordan det er gjort til nå.  
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 
 

b) Økonomi 2022 
Hvordan bør Østre Agder fordele tildelingen for 2022? 

Forslag til vedtak: 
Skoler som deltar i den skolebasert kompetansehevingen mottar en sum fastsatt av 
oppvekstforum i møtet. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Motererferat-211103-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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53/21 RKG Oppvekst  (30 min) 

a) AU Skoleledersamling 
Samlingen skulle vært arrangert i januar er flyttet til mars med tema «Elevens/barnets rett 

på et trygt og godt miljø i skole/bhg.» Samlingen blir flyttet for at deltakerne skal forberede 
seg. Forslag til litteratur er tre kapitler fra boken «Mobbeforebygging i et 
felleskapsperspektiv. Nye stemmer i praksis. (KF forlaget) 
Frode Restad og Jorun Sandsmark(red)» 

Kapittelforslag: 
kap 10 Den fellesskapsorienterte skolelederen v/ Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo 
kap 12 Kommunen som fellesskapet v/ Jorun Sandsmark  - fagpolitisk rådgiver KS 
kap 14 Kommunen som forebygger v/ Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo 
 
Forslag til vedtak: 
Det legges av tid i januarmøtet for å drøfte skoleledersamlingen.  
 

b) Representasjon i AU Skolelederforum 
Skal alle verv knyttet til arbeid i regionen ligge på lederrollen i oppvekstforum? 
 
Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 
 

c) READ 
Leder gir en kort oppdatering rundt fremdriften i prosjektet. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

54/21 Oppvekstforum 2022  (30 min) 
Hvordan ønsker medlemmene å bruke oppvekstforum i 2022? REF. sak 38/21 29.09.21. 
Hvilke tema bør prioriteres? Sekretariatet ber deltakerne forberede forslag til temaer. 
 
Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 
 

55/21 Møtedatoer i oppvekstforum 2022 

  

 

 

 

 

 Forslag til vedtak: 
 Oppvekstforum støtter forslag til møtedatoer for 2022. 

 

56/21 Eventuelt.  

Vår Høst 

26.01.22  24.08.22 

02.03.22 12.10.22 

20.04.22 16.11.22 

24.05.22 14.12.22 

15.06.22  


