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Møteinnkalling 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 

Sted Tid  

Eureka kompetanse kursrom 1 19.10.22. Kl. 12:00 – 15:30 

 

Saksliste 

36/22 Godkjenning av referat fra møte i oppvekstforum 31.08.22. 
 
Forslag til vedtak: 
Referatet godkjennes 
 

37/22 Rådgivernettverk i Østre Agder. 
Det ligger et forslag om å etablere et rådgivernettverk i regionen. 
Sekretariatsleder orienterer. 

 Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

38/22 Søknad Prosjektskjønnsmidler 2023. 
Arendal sender en søknad knyttet til tiltak og ungdomstilbud i Østre Agder. Deler av bakgrunnen er 
fylkeskommunens initiativ til en opptrapping av tiltak for unge i Østre Agder for å forhindre varig 
utenforskap blant ungdom. 
Sekretariatsleder orienterer. 
 
Invitasjonen til å søke finner dere her. 

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

39/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

a) Helene Kløcker startet 1.10.22 som prosjektleder.  
Vi blir bedre kjent med henne og har en dialog om veien videre for kompetanseordningen. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-220831-Ostre-Agder-oppvekstforum.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-agder/bilder-agder/kommunal-styring-bilder/invitasjon-til-a-soke-prosjektmidler---prosjektskjonn-2023---soknadsfrist-01.11.2022.pdf
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b) Kompetanseløftet i Grimstad kommune. 
Grimstad er eneste kommune som har satt i gang lokalt prosjekt knyttet til ordningen. 
Oppvekstforum får en orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

40/22 Ny faglig leder ved UiA. 
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.  
Møte med UiA for å få klarhet i saken blir gjennomført 25.10.22.  
Sekretariatet inviterer til innspill fra oppvekstforum slik at vi er omforent om våre forventninger til 
UiA i partnerskapet. 

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

 

41/22 Dekomp 
På møtet 31.08.22 fattet oppvekstforum vedtak om ny modell for kompetanseheving og hvordan 
kompetanseløftet for spesialpedagogikk og dekomp kan sees i sammenheng. Utviklingsveileder 
utdyper hvordan dette kan se ut og gir en oppdatering på fremdriften i planene for 2023. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

42/22 Rekomp 
Utviklingsveileder gir en oppdatering på utviklingen. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

43/22 Samarbeidsforum  
Utviklingsveileder og leder gir en oppsummering fra møtet. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering.  

 

44/22 RKG Oppvekst 
Neste møte er 11.11.22. Medlemmene bes melde inn aktuelle saker. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering.  
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45/22 Praksis for 2-faktor pålogging i skolen. 
Hvordan praktiseres mobil pålogging for ansatte i skolen ved 2-faktorpålogging/Feide-bruker i kommune 
i Østre Agder. Grimstad kommune innleder. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering.  

 

46/22 Eventuelt 

 

 


