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Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum onsdag 27.januar 2021. 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Teams 27.01.21 Kl. 13:30 – 16.00 

 

Til stede 

Tore Flottorp – Åmli, Roar Aaserud – Arendal, Hallgeir Berge – Froland, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei, 
Søs Østgaard Nysted – Risør, Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad, Esther Kristine Hoel – 
Tvedestrand, Hogne Rydningen – Grimstad. 
 
Britt Anniken Thomassen stilte for UDF. 
 
Tove Lyngedal hadde meldt forfall. 
 
Gisle Hovdenak stilte fra sekretariatet 

 

 

Saksliste 

 

01/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 03.desember 2020. 

Vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

 

02/21 Dekomp 

a) Plan 2021. 
Dekomp tilbudet i 2021 består av tre programmer: 
 
1. Støtte til innføring av ny læreplan. 
Dette er en videreføring av tilbudet som ble gitt i 2020. I år blir dette tilbudet organisert etter 
kommunenettverkene i samarbeid med rektorene. 
 
2. Pedagogisk bruk av digitale verktøy. 
Arendal og Gjerstad har fullført tre semestre i dette programmet. Denne våren starter de 
resterende seks kommunene sitt løp i denne kompetansehevingen. Det blir gjennomført to 
samlinger med ressurslærere og to samlinger med alle lærere pr. semesteret. Ressurslærerne 
er bindeledd mellom skolene og UiA for å sikre kommunikasjon av behov. De skal også bistå i 
den digitale gjennomføringen ved hver enkelt skole. 
 
3. Analysekompetanse og skolebasert kompetanseutvikling. 
Våren 2021 vil UiA bistå med å heve analysekompetansen til påmeldte skoler i piloten. Tilbudet 
har gått ut til Arendal og Gjerstad da disse kommunene nylig har fullført programmet 
«Pedagogisk bruk av digitale verktøy». I løpet av våren vil skolene i piloten gjennomføre 
ståstedsanalyse og avdekke sitt kompetanse behov som danner grunnlaget for den 
skolebaserte kompetanseutviklingen. Høsten 2021 vil disse skolene gå videre i 
samskapningsprosesser med UiA for å arbeide med sitt kompetanseutviklingsprosjekt. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/12/Referat-201203-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

b) Fordeling av Dekomp-midler for 2021 mellom kommunene og UiA. 
På bakgrunn av den omfattende planen for 2021, anbefalte sekretariatet å beholde en 
fordeling som legger til rette for at kompetansenettverket får god oppfølging fra UiA. 
 
Vedtak: 
Fordelingen av Dekomp-midler mellom Østre Agder og UiA for 2021 blir på henholdsvis 40/60. 
 

c) Dekomp-midler 2021. 
Utviklingsveileder og leder av oppvekstforum la frem forslag om å videreføre fordelingen fra 
2020. Midlene skal benyttes til å videreføre støtten til å etablere ressurslærere i kommunene 
knyttet til innføringen av ny læreplan. 1 million blir fordelt etter følgende nøkkel: 15% fordelt 
flatt mellom de 8 kommunene i samarbeidet, de resterende 85% blir fordelt etter antall lærere 
i kommunene. 
 
Vedtak: 
Midlene skal benyttes til å videreføre støtten til ressurslærere i kommunene knyttet til 
innføringen av ny læreplan. 1 million blir fordelt etter følgende nøkkel: 15% fordelt flatt mellom 
de 8 kommunene i samarbeidet, de resterende 85% blir fordelt etter antall lærere i 
kommunene. 
 

03/21 Rekomp planer og fremdrift i 2021. 
Utviklingsveileder ga en orientering av arbeidet så langt. Rekomp er kommet godt i gang i Østre 
Agder, med ca. 80 deltakende barnehager. 

 Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
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04/21 Desentralisert videreutdanning. 

a) DIKU. 
UiA er interessert i å sette opp følgende studie som utgangspunkt i en DIKU-søknad: 
Skolebiblioteket i fagfornyelsen (15 stp) https://www.uia.no/studier/evu/skolebiblioteket-i-
fagfornyelsen 
DIKU studiene er gratis (kun studieavgift på ca. 700kr.) og tilpasset slik at de kan gjennomføres 
ved siden av jobb. 
Til søknaden er det et «krav» om at det er behov/interesse i regionen.  
 
Vedtak: 
Utviklingsveileder melder interesse for tilbudet i Østre Agder 
 
 

b) Regionalt videreutdanningstilbud i Engelsk 1 og 2 i 21/22. 
UiA ønsker tilbakemelding på hvor mange studenter vi har til et evt. Regionalt 
videreutdanningstilbud i Engelsk 1 og 2 i studieåret 2021-2022. Se vedlegg. Dette er et tilbud til 
Agder, det er dermed ikke nødvendig at Østre Agder fyller alle plassene selv (slik som i år). 
Lokasjon for samlinger blir mest sannsynlig i Kristiansand da Lister har meldt inn 5 studenter. 
 
Vedtak: 
Østre Agder kan stille med ca. 8 – 13 studenter fordelt på Engelsk 1 og 2. 
 

05/21 Dropout og utenforskap. 
Oppsummering av møte med fylkeskommunen 03.12.20.  

 Fylkeskommunen har mange interessante prosjekter gående i Agder. Oppvekstforum ønsker et nytt 
møte med fylkeskommunen andre satsinger som er i gang. Spesifikt blir UngInvest nevnt som 
interessant å se nærmere på. Flere av kommunene i samarbeidet har inngått et samarbeid med 
videregående skoler i regionen. Det er enighet om at det er naturlig å se evt. satsinger på område i 
lys av BTI.  

 Vedtak: 
Utviklingsveileder ta kontakt med utdanningsdirektør Arly Hauge for å diskutere veien videre. 

 

06/21 Office 365 skole. 
Roar Engen rapporterer at risikoanalysen er fullført og at DPIA dokumentasjonen sammenstilles i 
løpet av uke 4. Den vil da gå til gjennomlesing av prosjektdeltakerne før den blir lagt frem for 
sikkerhetsforum. 

 Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

  

https://www.uia.no/studier/evu/skolebiblioteket-i-fagfornyelsen
https://www.uia.no/studier/evu/skolebiblioteket-i-fagfornyelsen
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07/21 E-helsesykepleier. 
Arendal inngår i et samarbeid med fylkeskommunen på dette feltet med en intensjon om utrede en 
løsning på fylkesnivå. Invitasjonen som ble sendt ut til et interkommunalt samarbeid i november 
2020 kan man derfor se bort fra. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

08/21 Offentlig transport under pandemien. 
Kommunene rapporterer at samarbeidet og kommunikasjonen med AKT stort sett har fungert godt. 
Noen utfordringer: 

- Taxier som blir litt fulle.  
- AKT har levert barna noe tidlig i perioder. 50 minutter før skolestart skaper utfordringer 

i skolegården. 
- Størst utfordringer under rødt nivå. AKT løste dette ved å sette opp flere busser. 
- Flere kjører, dette har for noen endt med blanding av kohorter.  

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

09/21 Rapporter om syke lærere som trosser smittevernstiltak. 
Det er i deler av landet blitt rapportert om at syke lærere eller lærer som føler seg syke, går på jobb 
på tross av smittevernstiltak. Er dette noe som skjer i vår region og hvordan håndteres det? 

 Vedtak: 
Utsettes til neste møte når utdanningsforbundets representant kan delta. 

 

10/21 Pågående satsinger i Østre Agder. 
Hvordan kan vi hjelpe rektorene med å samle trådene til en «rød tråd» og se alt i en sammenheng? 

 Kommunene prioriterte å drøfte deltakelse i Read-prosjektet. Det var kun Arendal og Froland som 
på tidspunktet i møtet kunne tenke seg å søke om oppstart i 2021. Arendal ser på muligheter for en 
oppstart i barnehagene. Froland vil starte sitt prosjekt i barneskolene. 

- Pedagogisk bruk av digitale verktøy 
- Innføring av ny læreplan 
- Read prosjektet 

 

Vedtak: 
Punktet hentes frem for videre drøfting på senere tidspunkt. 

 

11/21 Eventuelt 


