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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum. 
 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Teams 21.04.21 Kl. 
13.30 – 15.00 

 

Til stede 

Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Øystein Neegaard – Arendal, Hallgeir Berge – 
Froland, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei, Søs Østgaard Nysted – Risør, Christoffer Gautland 
Andersen – Gjerstad, Arne Mowatt Haugland – Grimstad. 
 
Britt Anniken Thomassen stilte for UDF. 
 
Line Håberg Løvdal og Hege Solli deltok i behandlingen av sak 19/21 
 
Esther Kristine Hoel – Tvedestrand hadde meldt forfall. 
Tove Lyngedal hadde meldt forfall. 
 
Gisle Hovdenak stilte fra sekretariatet 

 

Saksnummer og saksnavn 

 

12/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 27.januar 2021. 

Vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

 

13/21 Dekomp. 

Det er en krevende tid å drive kompetanseheving på. I møte med skolene opplever 
utviklingsveileder at motivasjonen blant lærerne er lav for denne type arbeid.  
Gruppen delte sine perspektiver på problemstillingen og konkluderte med å utsette noen av 
tiltakene i Dekomp satsingen. 

Vedtak: 
Vårens plan for arbeid med fagfornyelsen utsettes. Ressursene omdisponeres for å utvikle 
innhold til høstens satsing. Satsingen rundt pedagogisk bruk av digitale verktøy går som 
planlagt. 

 

14/21 Rekomp. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/Referat-210127-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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 Utviklingsveileder orienterte om status. 

 Vedtak: 
 Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

15/21 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Utviklingsveileder orienterte om arbeidet og intensjonen bak den regionale søknaden samt 
det videre arbeidet. Representantene fra de fire kommunene som har egen søknad ga en 
liten orientering.  
Det er en enighet om at det skal være fokus på regionalt samarbeid også i denne 
ordningen. Det blir forberedt en egen sak ang. ansettelse av koordinator knyttet til 
ordningen. 

 Vedtak: 
Utviklingsveileder arrangerer et tverrsektorielt samarbeidsmøte mellom kommunene. 

 

16/21 Samarbeidsforum. 
 Se vedlagt referat fra samarbeidsforum. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

17/21 O365 skole. 
 Utviklingsveileder har ikke fått kontakt med prosjektleder. 

Vedtak: 
Utviklingsveileder fortsetter arbeidet overfor IKT-Agder og prosjektleder.  

 

18/21 RKG Oppvekst. 
 Se vedlagt referat fra møtet 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

19/21 Eventuelt. 

 Line Håberg Løvdal og Hege Solli orienterte om fremdriften i Read prosjektet. 

 Vedtak: 
 Oppvekstforum tar saken til orientering. 


