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Møteinnkalling 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Østre Agder oppvekstforum 

Sted Tid  

Thon hotel Arendal 14.12.22. Kl. 13:00 – 15:30 

 

Saksliste 
47/22 Godkjenning av referat fra møte i oppvekstforum 19.10.22. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

48/22 Dekomp 

a) Utviklingsveileder gir en oppdatering på arbeidet i møtet med 2023. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

b) Tildeling 2022 og rutiner for overføring av midler til nytt år. 
Kommunene har fått tildelingsbrev for Dekomp 2022. I tillegg til dette var det flere kommuner 
som valgte å «overføre» midler fra 2021 til 2022. Kommunene må dokumentere forbruket i 
refusjonskravet som sendes til sekretariatet. 
Oppvekstforum drøfter rutiner for fordeling og overføring av midler mellom dekomp år. 
 
Forslag til vedtak blir utarbeidet på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 
 

49/22 Workshop muntlig-praktisk matematikk eksamen. 
23.11.22 ble en workshop om ny eksamensform gjennomført for matematikklærere i regionen. 
Engasjementet var bra og tilbakemeldingene har vært gode i etterkant.  

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
  

50/22 Rekomp 
Det er to år siden oppstart med Rekomp i Østre Agder. Evaluering av arbeidet blir utarbeidet og 
sendt ut til deltakende barnehager. Nye puljer starter opp i 2023. 

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-221019-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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51/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

a) Status 
Utviklingsveilederne gir en oppdatering i arbeidet med planleggingen av 
kompetansehevingstiltak. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 
 

b) Utviklingsveilederne danner seg et kunnskapsgrunnlag for Østre Agder regionen  
Utviklingsveilederne ønsker å innhente samlet faktainformasjon og faktaopplysninger 
for Østre Agder regionen, både innenfor barnehage og oppvekstsektor. Tematiske 
bolker i Elevundersøkelsen vi bør vite mer om er trivsel, motivasjon, støtte fra lærer, 
arbeidsforhold og læring, vurdering for læring, medvirkning, trygt miljø og mobbing. 

 
Bakgrunn for behovet:   
I mandatet til arbeidsgruppa for Kompetanseløftet står det blant annet at gruppa skal   
«Utarbeide forslag til metodikk og fremgangsmåte for kartleggings - og 
analysearbeidet knyttet til kompetansebehovet i regionen». Vi er godt i gang med 
denne jobben og ønsker elevenes kvantitative stemme med i kartleggingen.   

  
Utviklingsveilederne ønsker å:  

  
a) Synliggjøre elevene i en regional kartlegging knyttet til et samlet kompetansebehov 

i samarbeid med UiA.   
b) Ha tilgang til utvidet informasjon om antall (og ikke bare gjennomsnittsindikatorer 

på tema)   
c) Se sammenhengen mellom kvantitative undersøkelser og kvalitative data på ulike 

nivåer i kommunene.   
d) Støtte skolene og kommunene i sitt videre utviklingsarbeid  
e) Synliggjøre styrker og utfordringer i et samlet Østre Agder på Formannskapssamling 

i februar 2023   
 

Det er ikke behov for UBAS tilgang som skaper utfordringer med hensyn på GDPR. Det 
bes om et samlet spesifikt tallmateriale som danner grunnlaget for 
gjennomsnittsindaktorene i Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn.  
 
Vedtak blir utarbeidet på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

   
52/22 Samarbeidsforum 08.11.22 

Utviklingsveileder og nestleder for oppvekstforum gir en oppdatering fra møtet. 

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

53/22 Endring av møtedato 
Da Statsforvalteren arrangerer arbeidsseminar 17.01.23 og 18.01.23 ber utviklingsveileder om å 
flytte møtet i oppvekstforum den 18.01.23 til 25.01.23. 

 Forslag til vedtak: 
Møtet som er planlagt den 18.01.23 flyttes til 25.01.23 
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54/22 Gjennomføring av møter i regionen 
Til nå har det vært tradisjon for at møter i Oppvekstforum avholdes i Arendal. Bør møtelokasjon 
variere slik at vi besøker hverandre? 

 Vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

55/22 RKG Oppvekst 
Det har enda ikke blitt avholdt nytt møte. Medlemmene bes melde inn aktuelle saker. 
 
Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

  

56/22 KONA 
Det har blitt brukt tid i oppvekstforum på å forberede oss til KONA samlinger. Er det noe 
medlemmene ønsker å fortsette med?  

 Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum er en god arena for faglig utvikling og samarbeid. Derfor er det naturlig at 
medlemmene fortsetter å bruke noe av den tilmålte tiden til å forberede seg til KONA samlinger. 

 

57/22 Fagforbundets representasjon i Oppvekstforum og arbeidsgruppen for Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
Det er kommet spørsmål om Fagforbundets representasjon i Østre Agder og om den bør utvides. 

 Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

58/22 Innmeldte saker fra Vegårshei. 

a) Innkallinger og Referat i P360 
Sekretariatet bes legge disse dokumentene i P360. 
 
Forslag til vedtak: 
Alle dokumenter legges i P360 og medlemmene kobles til saksdokumentet. Utsendelsen av 
dokumentene blir gjort som i dag, med lenke til PDF på web. 
 

b) Ressurser fra PEDIkt 
Kommunen ønsker at ressursene fra PEDIkt deles. 
https://dekomp.uia.no 
 
Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder sender ut lenke til medlemmene i oppvekstforum. 
 

59/22 Eventuelt 

 

https://dekomp.uia.no/

