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Møteinnkalling 

 

 

 

 

Innkalling til møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 

Sted Tid  

Tyholmen hotel 16.12.2022 kl.09:00 – 13:00 

 

Saksliste 

18/22 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 14. oktober 2022.  

Forslag til vedtak:  
Referatet godkjennes. 
 

19/22 Rekomp. 

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

Forslag til vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering 
 

b) Evaluering og vurdering av Rekomp i Østre Agder. 
Forslag til evalueringsskjema foreligger. Utviklingsveilederne gir et innblikk i prosessen bak 
utarbeidelsen før fagutvalget gjennomgår evalueringsskjema. 
 
Forslag til vedtak: 
Evalueringsskjema sendes ut til deltakerne med de endringene som fagutvalget vedtar. 
 
 

c) Rekomp våren 2023. 
Gjennomgang av påmelding og fordeling mellom puljene. Det kan bli nødvendig for å gjøre 
prioriteringer rundt deltakelse i puljer. Fagutvalget drøfter prinsippene for en rettferdig 
fordeling av plasser i puljene. 
Det er en stund siden utviklingsveileder har vært på besøk på styrersamlinger i kommunene, 
dette et aktuelt tiltak i oppstarten av nytt år? 

Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder inviteres til kommunenes styrersamlinger i januar etter behov. 

 

  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-221014-Fagutvalg-for-barnehager-i-Ostre-Agder.pdf


Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

20/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 
Fagutvalget får en statusoppdatering fra arbeidet.  
Videre foreligger det et forslag om en regional kartlegging av kompetansebehov i barnehager og 
skoler i regionen. Målet med en slik kartlegging er å få et samlet regionalt bilde som kan bidra til å 
stake en kurs for arbeidet. Utviklingsveilederne foreslår at styrer sammen med minimum en ansatt 
svarer på vegne av sin enhet. 
UiA vil bidra i arbeidet med kartleggingen som starter i 2023. 

 Forslag til vedtak: 
Fagutvalget støtter forslaget om en regional kompetansekartlegging. 

 

21/22 Møtedatoer 2023 

Vår Høst 

27.01.23 
03.03.23 
14.04.23 
02.06.23 

25.08.23 
06.10.23 
10.11.23 
15.12.23 

 
Forslag til vedtak. 
Forslag til møtedatoer godkjennes 
 

22/22 Partnerskapsavtalen med UiA. 
Forslag til endringer i partnerskapsavtalene er sendt til UiA. Disse skal gjennomgås i løpet av januar 
da avtalene i utgangspunktet ble gjort med Fakultet for humaniora og pedagogikk. 
Tilskuddsordningene er nå lagt til Avdeling for lærerutdanning. 

 

23/22 Samarbeidsforum. 
 Leder gir en oppsummering fra møtet. 

 Forslag til vedtak: 
 Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 
24/22 Forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-samarbeidet. 
 Statusoppdatering fra forrige møte i samarbeidet. 

Forslag til vedtak  
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

25/22 Eventuelt. 

 


