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Møteinnkalling 

 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 

Sted Tid  

Eureka kompetanse kursrom 1 31.08.22. Kl. 12:00 – 15:30 

 

Saksliste 

27/22 Godkjenning av Referat fra møte i oppvekstforum 15.06.22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes 

 

28/22 Dekomp 

A. Utviklingsveileder legger frem forslag til ny modell for kompetanseheving. 

Samtlige kommuner har nå vært gjennom PedIKT, dermed gjenstår 
arbeidsmodellen som tar utgangspunkt i ståstedsanalysen (Analysekompetanse). 
Dette er et godt tilbud for skolene, men det er behov for å utvide tilbudet slik at vi 
treffer bredere. Utviklingsveileder foreslår en puljemodell lik den som er innarbeidet i 
Rekomp. Modellen er langsiktig og forutsigbar for alle deltakere i partnerskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
Ny modell godkjennes, utviklingsveileder og UiA bruker høsten til å utarbeide 
emner/puljer. 

 

B. Gjennomgang av Økonomi. 

Det er vedtatt at kommunene skal sende refusjonskrav til sekretariatet basert på 
utgifter knyttet til Dekomp aktivitet. 2022 blir et år med mindre aktivitet og for noen 
kommuner kan man risikere å stå uten mulighet til å søke refusjon. Det oppleves 
nok problematisk om disse midlene tilfaller fellesskapet, men det vil samtidig bli mye 
administrasjon om kommuner skal ha rett på ubrukte midler for flere år tilbake i tid.  
 
Forslag til vedtak blir utarbeidet på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-220615-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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29/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Helene Kløcker er ansatt som prosjektleder med oppstart 1.10.22. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

30/22 Kona. 

Status før samling 1. – 2. november. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

31/22 RKG 

Leder for oppvekstforum gir en oppsummering fra forrige møte 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

32/22 READ 

Medlemmene i oppvekstforum gir en statusoppdatering og deler erfaringer så langt. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

33/22 Østre Agders deltakelse i SKOLESEC  

Bakgrunn 

Sak 17/22 i RKG Oppvekst og utdanning; Skolesec og regional veiledertjeneste: RKG 
Oppvekst oppfatter at arbeid med personvern og informasjonssikkerhet i skole og 
barnehage er høyst aktuelt å samarbeide om i Agder. RKG Oppvekst ber Digi Agder melde 
interesse fra Agder og komme tilbake til RKG Oppvekst med en anbefaling på hvordan 
Agder kan rigge et prosjekt/samarbeid 

  

Informasjon 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KS Skolesec, RKG oppvekst og Digi Agder. 
Prosjektperioden er august 22 – januar 23. Målgruppe er administrativ skoleeier og 
skoleledelse. Prosjektet har 4 faser; kartlegging av dagens praksis, prioritering av 
innsatsområder, tiltak og evaluering av tiltak. 

  

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagderfk.no%2F_f%2Fp1%2Fi6d0065fe-1b0b-4329-8f7d-dc77544d9852%2Foppsummering-rkg-oppvekst-7-april-2022.pdf&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z58h8HPTx8TX8AI1p8f%2BdJ279fDOx9ph0Q7KaIpT32U%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ks.no%2Ffagomrader%2Fdigitalisering%2Ffelleslosninger%2Fskolesec%2F&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=efApLzGZgUIJWrpuUN3pZvnfbnrBOUVXxx3Dbt7R6WU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagderfk.no%2Fvare-tjenester%2Fregionplan-agder-2030%2Fvartagder%2Frkg-oppvekst-og-utdanning%2F&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JF3hquwY9RQ5%2BvgHwxRAL3uwWDf1FlUwz7MzxJKARII%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagderfk.no%2Fvare-tjenester%2Fregionplan-agder-2030%2Fvartagder%2Fdigi-agder-ett-nettverk-for-digitalisering%2F&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygvHFvL19SL299VadmYvvIpOO2OVJ9FePOdR1IvRxWE%3D&reserved=0
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1. Kartlegging av dagens arbeid med 
personvern og informasjonssikkerhet 

September Digital samling 2 
timer 

2. Prioritering av innsatsområder på bakgrunn 
av kartlegging 

Oktober Fysisk samling 4 
timer 

3. Gjennomføre tiltak  November - desember Digital samling 2 
timer 

4. Evaluere tiltak  Desember Digital samling 2 
timer 

  

5 kommuner/fylkeskommunen deltar som veilederkommuner. Dette innebærer å stille en 
person til disposisjon som vil få opplæring i det å veilede skoler og kommuner på 
personvern og informasjonssikkerhet i skolen. Dette er tenkt som et bidrag til en varig 
fagressurs i kommunen/fylkeskommunen. En kommune fra hver region + fylkeskommunen. 

En kommune fra hver region deltar ved å få veiledning. Kommunen velger selv hvem som 
skal være deltakere, om det er personell fra sentraladministrasjonen og – eller skoleledere.  

  

Se vedlagt PP for nærmere prosjektbeskrivelse og evalueringsrapport fra tidligere pilot. 
Deltagelse i prosjektet er gratis utover egen arbeidstid. 

 

Ønsket sluttilstand: 

Kommunen/fylkeskommunen har fått: 

  

Solid kompetanseheving med anerkjente kapasiteter innenfor personvern og 
informasjonssikkerhet 

Gode muligheter for nettverksbygging og etablering av samarbeidsfora 

Tilgang til ressurser og personell som kan kontaktes for veiledning 

En bedre oversikt over egen kommunes/fylkeskommunes nåsituasjon i arbeidet med 
personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstsektoren 

Hjelp til å definere dagens utfordringer i egen kommune/fylkeskommune og gjøre prioriterte 
forbedringer og endringer 

Økt kunnskap om tilgjengelige ressurser 

Mulighet til å gi personvern og informasjonssikkerhetsarbeid i egen 
kommune/fylkeskommune en ny giv  

  

Konklusjon 

Regions representantene i RKG Oppvekst og Digi Agder bes koordinere seg og identifisere 
en kommune fra regionen som kan delta som veilederkommune og en kommune som kan 
motta veiledning. Fylkeskommunen bes stille med en deltaker til veilederteamet. Vennligst 
send kontaktinfo til magnus.mork@ks.no innen 15. august. 

 

mailto:magnus.mork@ks.no
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Arendal og Grimstad har meldt sin interesse i prosjektet, sekretariatet ber representantene 
orientere resten av oppvekstforum om sin deltakelse. Videre ønskes en drøfting om 
hvordan Østre Agder stiller med tanke på prosjektet, hver representant deler sin kommunes 
ståsted. 

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

 

34/22 Utdanningsforbundet i streik 

Medlemmene i oppvekstforum deler sine erfaringer og hvordan streiken påvirker 
kommunen. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

35/22 Eventuelt 

 

 


