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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Teams 25.8.21 Kl. 13:30 – 15:00 

 

Til stede 

Tore Flottorp – Åmli, Karl Axel Moen – Arendal, Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Hildegunn Myre Dale 
– Vegårshei, Beate Aas – Risør, Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad, Arne Mowatt Haugland – 
Grimstad. 
 
Britt Anniken Thomassen stilte for UDF. 
 
Malin Paust deltok i behandlingen av sak 30/21. 
 
Hallgeir Berge – Froland hadde meldt forfall. 
Øystein Neegaard hadde meldt forfall. 
 
 
Gisle Hovdenak stilte fra sekretariatet 

 

Saksliste 

29/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 9. juni 2021. 

Vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

 

30/21 BTI. 
Malin Paust orienterte fra erfaringene med BTI-stafettlogg i Risør kommune. Verktøyet har blitt 
godt tatt imot, spesielt i barnehagene i kommunen. Overganger mellom barnehage og skole samt 
samspillet mellom ressurspersoner er oversiktlig, samtidig som at verktøyet med funksjoner som 
«stafettloggholder» fjerner tvilen om hvor ansvaret for fremdriften ligger. Gjennom stafettlogg er 
foreldrene involvert i arbeidet, dette sikrer brukermedvirkning som er viktig for å lykkes med denne 
type arbeid.  

I Risør har de hatt god erfaring fra opplæring gjennom kollegaveiledning i implementeringen av 
verktøyet. DIPS Samspill Stafettlogg rapporteres å være under utvikling og av den grunn fremstår 
verktøyet naturlig nok noe uferdig til sin bruk, men tilbakemeldingene på prinsippene rundt  bruken 
av stafettlogg i arbeidet er positive. Les mer om Risørs arbeid her: https://www.bti-
risor.no/samling/bti-stafettlogg/ 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/06/Referat-210609-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
https://www.bti-risor.no/samling/bti-stafettlogg/
https://www.bti-risor.no/samling/bti-stafettlogg/
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 Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

31/21 Dekomp 

 

a) PEDIkt Personvern og programvare.  
Utviklingsveileder og UiA har i samråd med undersøkelser gjennomført på skolene kommet 
frem til følgende forslag til faglig innhold: 

Samling Faglig Gjennomføring 

3 - Personvern og GDPR. 
- Clas Notebook. 

Videomateriell blir 
tilgjengelig som skolene 
gjennomfører når de selv 
ønsker 

4 - Skjermopptak Fysisk samling som 
arrangeres i hver 
kommune. 

 
For å møte kravene til GDPR må vi avklare om følgende programmer kan brukes og evt. skaffe 
databehandleravtaler: 
 

 OBS Studio 

 MS Stream 

 iMovie 

Videre er det ønsker om at modulen som handler om personvern og GDPR tar for seg: 

 Teori 

 Konsekvenser 
 Praktiske caser 

 
Vedtak: 
Utviklingsveileder starter prosessen med IKT-Agder for å klarere programvaren. 
 
 

b) Høstens fysiske samlinger i PEDIkt. 
Utviklingsveileder trenger støtte til gjennomføring og til å finne lokaler. En samling er på 2 
timer, det er behov for å kunne gi alle deltakerne felles beskjed samt muligheten til å dele i 
minimum 2 grupper. Ved tidligere samlinger har en skole stått for vertskapet, man har startet i 
en aula og fordelt seg i klasserom basert på nivå. Sekretariatet ber medlemmene om forslag til 
lokasjon. 

 
Vedtak: 
Ved gjennomføring av fellessamlinger for flere skoler i en kommune har man denne høsten ikke 
anledning til å samle alle for felles introduksjon. Vi deler lærerne i tre nivå før de går inn i 
lokalet. Kommunene gir tilbakemelding til utviklingsveileder om hvor samlingene skal 
gjennomføres innen 15.09.21. 
 
 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fobsproject.com&c=E,1,jbyLpc_oq76Wl6oepWPlqaZCLTHXV6jt9ZldKk8CSIY49RR5GxLvSMbN72zcTavv5t7yoIk9-GZ4G9gLBCsgQf-xZZ3wjEFDdhX7n_LvmyadecnPoFkh39U,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.screencastify.com&c=E,1,HOqzI-jOvVuNc9tEHdodZk5i0MfF_N118589T5OThEPfMzjgxzYsMaZ2jFe-QMCtfSmHI4NdPOjK8sO9C5I7eidSDYy7ntbzlnQ-5VaYlT7F_MU4DN4PvPigfQ,,&typo=1
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c) Høstens fysiske samlinger i «Støtte til innføring av fagfornyelsen». 
Utviklingsveileder ba om støtte til gjennomføring og til å finne lokaler. Heldagssamlingene er 
for rektorer og lederteam/ressurspersoner.  

 
Vedtak: 
Kommunene gir tilbakemelding til utviklingsveileder om hvor samlingene skal gjennomføres 
innen 15.09.21. 
 
 

d) Skolebasert kompetanseutvikling veien videre. 

Christoffer Gautland Andersen orienterte fra Abel skoles erfaringer med piloten så langt. 

Sekretariatet ber oppvekstforum ta en avgjørelse på om det er ønskelig å utvide tilbudet til å 

gjelde flere skoler fra våren 22. En mulig konsekvens er at man skalerer ned andre tilbud.  

 

Vedtak: 

Oppvekstforum ber utviklingsveileder legge til rette for å utvide det skolebaserte tilbudet. 

Fordelingen av «plasser» og hvordan man skal organisere tilbudet blir tatt opp på neste møte. 

 

 

 

32/21 Utenforskap. 
24.08.21 gjennomførte utviklingsveileder og Marianne Lorentzen fra fylkeskommunen et 
samarbeidsmøte med NAV kontorene i Østre Agder. NAV er meget interessert i å være en pådriver i 
utvidelsen av samarbeidet. NAV Grimstad inngår i en arbeidsgruppe sammen med fylkeskommunen 
og sekretariatet for Østre Agder samarbeidet. Målet er å lage en modell for hvordan man kan 
arbeide i ØA. 

 Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

  

33/21 Eventuelt. 

 

 


