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Møteinnkalling 

 

 

 

Innkalling til møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 

 

Sted Tid  

Teams 4. februar 2022 kl. 09:00 – 12:00 

 

Saksliste 

1/22 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 5.november 2021.  

Forslag til vedtak:  
Referatet godkjennes. 

 
2/22 Rekomp. 

a) Gjennomgang av våren 2022. 
Utviklingsveileder gir en oppdatering.  
 
Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

b) Digital praksis 
Det meldes om utfordringer fra (kommunale) barnehager mtp. installasjon av apper o.l på Ipad. 
Rutiner knyttet til AppelId og betaling later til å være løst ulikt fra barnehage til barnehage. 
Sekretariatet ønsker å drøfte muligheter for å finne en enhetlig løsning for regionen og 
inviterer medlemmene til å dele hvordan dette løses i sin kommune. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til enhetlig løsning sendes til drøfting i forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-
samarbeidet. 

 

c) Økonomi 2022. 
Utviklingsveileder gir en gjennomgang av økonomien. I 2021 delte man ut midler for å dekke 
utgifter knyttet til deltakelse på samlinger. Bør fagutvalget fortsette lignende ordning? 
 
Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

  

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Referat-211105-fagutvalg-for-barnehager-Ostre-Agder.pdf
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3/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Mandag 7.2.22 skal prosjektgruppen arbeide med en kartlegging som skal besvares av ressurs-team 
på skoler og barnehager. Utviklingsveileder ønsker tilbakemelding på hva som er det viktigste 
barnehagefaglige perspektivet i Stortingsmelding 6. Ber derfor at alle går gjennom spesielt kapittel 
5 innen møtet. Vedlagt pr mail følger også en relevant kartlegging knyttet til holdninger og 
inkluderende praksis i barnehagen. Medlemmene i fagutvalget oppfordres til å drøfte saken med 
spesialpedagog evt. medlemmer i lokalt ressursteam før møtet. 

Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 
 

4/22 Årshjul og temamøter 

a) Utviklingsveileder legger frem forslag til årshjul og arbeidsmetoder for fagutvalget. 

Dato Type Ansvar 

04.02.22 Standard: Teams Utviklingsveileder og leder 

04.03.22 Temamøte. 1 Kompetanseløftet Grimstad og Gjerstad 

22.04.22 Standard: Fysisk Utviklingsveileder og leder 

03.06.22 Temamøte: 2 Ny barnehagelov. Endringer i barnehageloven. Froland og Arendal 

26.08.22 Standard: Fysisk Utviklingsveileder og leder 

14.10.22 Tema møte 3: Tilsynsrollen. Tvedestrand og Vegårshei 

18.11.22 Standard: Fysisk Utviklingsveileder og leder 

16.12.22 Tema møte 4: Internkontroll §9 Froland og Arendal 

 

Forslag til vedtak: 
Årshjulet godkjennes. 
 
 
b) Fagsamling for medlemmer i fagutvalget. 

Det har tidligere vært diskutert om fagutvalget skal arrangere en større fagsamling. Det er i så 
tilfelle behov for å diskutere aktuelle tema og rammer for en slik samling. Denne er ennå ikke 
lagt inn i forslag til årshjul.  
Aktuelle tema er: 
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
- Eier-/myndighetsrollen i det barnehagefaglige utviklingsarbeidet. 
- Hvordan organiserer vi oss i kommunene og som region? 

Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

--------------------------------- Fagutvalg for barnehager slutt ca. 11:30 --------------------------------- 

 

5/22 Forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-samarbeidet. 
 Statusoppdatering fra forrige møte i samarbeidet. 

Forslag til vedtak  
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

6/22 Eventuelt 


