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Møteinnkalling 

 

 

 

Innkalling til møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 

Sted Tid  

Eureka kompetanse, kursrom 1 14.10.2022 kl.09:00 – 13:00 

 

Saksliste 

8/22 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 12. september 2022.  

Forslag til vedtak:  
Referatet godkjennes. 
 

9/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
Helene Kløcker startet 1.10.22 som prosjektleder. Vi blir bedre kjent med henne. 

 Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

10/22 Rekomp. 

a) Status høsten 2022. 
Utviklingsveileder gir en oppdatering på utviklingen denne høsten. 

Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering 

b) Rekomp våren 2023. 
På fagsamlingen i august drøftet fagutvalget hvordan rekomp og kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk kan sees i sammenheng. Utviklingsveileder utdyper hvordan dette kan se ut 
og gir en oppdatering på fremdriften i planene for 2023. 
 
Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder og prosjektleder for kompetanseløftet videreutvikler en egen pulje som 
legger til rette for barnehagebasert kompetanseutvikling som omfatter kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
 

c) Evaluering og vurdering av Rekomp i Østre Agder. 
November 2022 er det to år siden kick-off for ordningen i Østre Agder. Det er kommet forslag 
om å bruke deler av siste samling i puljene til en evaluering av Rekomp Østre Agder. Eller bør 
denne evaluering foregå kommunevis? Det er viktig at vi gjør en vurdering av modellen vår og 
om vi gjennom arbeidet vårt oppnår endret praksis. Får vi kvalitativt sett bedre barnehager? 
Hvordan ser denne prosessen ut? Her finner dere padlet’en fra samlingen vår i august. 
 
Forslag til vedtak blir utarbeidet på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-220912-fagutvalg-for-barnehager-Ostre-Agder.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Padlet-Evaluering-og-Vurdering.pdf
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11/22 Faglig leder ved UiA i ny rolle. 
Sekretariatet har fått beskjed om at faglig leder for kompetanseordningen ved UiA, Anne M. 
Gjerstad skal over i en annen rolle ved UiA. Dette skaper usikkerhet for vårt arbeid i Østre Agder 
generelt og spesielt inn i arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis. Utviklingsveileder gir en status i utviklingen. 

 Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering 
 

12/22 Oppsummering av fagsamlingen i august. 
Utviklingsveileder samler trådene og inviterer deltakerne til å komme med refleksjoner rundt 
dagen. 

Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering 
 

13/22 Årshjul og temamøter. 
 Vi ser på møteplanen og drøfter ønsker og behov for nytt temamøte/fagsamling før jul. 

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

14/22 Partnerskapsavtale med UiA. 
 Medlemmene bes gjennomgå vedlagt avtale før møtet. 

 Forslag til vedtak: 
 Fagutvalget godkjenner avtalen. 
 

15/22 Samarbeidsforum. 
 Utviklingsveileder og nestleder gir en oppsummering fra møtet. 

 Forslag til vedtak: 
 Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

-------------------------------------- Møtet i fagutvalget avsluttes ca. 12:30 -------------------------------------- 

 
16/22 Forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-samarbeidet. 
 Statusoppdatering fra forrige møte i samarbeidet. 

Forslag til vedtak  
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

17/22 Eventuelt. 

 


