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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 

 

Sted Tid  

Teams 26.01.22 Kl. 13:00 – 15:30 

 
Saksliste 

01/22 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 15. november 2021. 

 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

   

02/22 Dekomp  (45 min) 

a) Økonomi 
Gjennomgang av økonomien for 2022 ved utviklingsveileder. Hvordan skal oppvekstforum 
disponere midlene i 2022. Hvilke rutiner skal kommunene ha for å dokumentere 
tildelingen. 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunene oppretter eget prosjekt i sitt regnskap hvor alle utgifter knyttet til ordningen 
føres. Sekretariatet sender tildelingsbrev innen 1. mai hvert år. Kommunene fakturer 
sekretariatet innenfor tildelt ramme, innen 1. desember .  
 

b) Skolebasert kompetanseheving 
Det ble i 2021 vedtatt at skoler som deltar i den skolebaserte kompetansehevingen skal 
motta ett tilskudd som støtte i sitt arbeid. Summens størrelse og hvordan kan/skal disse 
midlene rapporteres på av kommunen eller skolen?  

Forslag til vedtak blir utarbeidet på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/Referat-211215-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

03/22 Prosjektleder Kompetanseløftet (30 min) 
Stillingen blir lyst ut på nytt. Utfordringen rundt ansettelsen er blant annet knyttet til 
stillings-prosent. Sekretariatet ser på muligheten for å øke denne noe.  
I oppvekst-samarbeidet har det kommet tilbakemeldinger fra noen kommuner om et 
behov for at man bruker ressurser på digitaliseringsområdet. Utviklingsveileder bruker i 
dag en del tid på fagområdet. 
Sekretariatet ønsker en drøfting i oppvekstforum rundt behovet for en 
interkommunalressurs på digitalisering. Ved tilslutning i oppvekstforum åpner dette for å 
anbefale kommunedirektør utvalget om å utvide samarbeidet på oppvekst til 2 stillinger for 
å håndtere de tre kompetanseordningene, utfordringer innen voksenopplæringen samt 
digitalisering. 

Forslag til vedtak blir utarbeidet på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

04/22 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. 
 

05/22 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. 
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06/22 Møtedatoer i oppvekstforum 2022 

  

 

 

 

 

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

 

07/22 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  


