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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Teams 15.12.21 kl. 12:30 – 13:30 

 

Til stede 

Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, , Christoffer Gautland Andersen – Gjerstad, Hallgeir Berge – Froland, 
Arne Haugland Mowatt – Grimstad, Beate Aas – Risør, Øystein Neegaard – Arendal, Hildegunn Myre Dale 
– Vegårshei. 
 
Britt Anniken Thomassen – UDF. 
Lina Flaten - Gjerstad 
Forfall: 
Tore Flottorp – Åmli  
 
Utviklingsveileder Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet. 

 
Saksliste 

50/21 Godkjenning av referat fra møtet i Østre Agder oppvekstforum 03. november 2021. 

 Vedtak: 
 Referatet godkjennes. 

   

51/21 Dekomp tildeling 2021 

Det ble tidligere i 2021 fattet vedtak om fordeling av midler. Det ble diskutert hvordan 
kommunene budsjetterer disse midlene og hvordan man best mulig kan legge til rette for 
rapportering på hvordan midlene er brukt og synlighet i regnskapet ved en evt. riksrevisjon. 
Noen kommuner har disse midlene i budsjettene sine og har enkle måter å spore disse på. 
Spesielt de større kommunene med flere skoler opplever en utfordring om tildelte midler 
blir for bundet opp til å finansiere f.eks små stillinger på hver skole. 
 

Vedtak: 
Rutiner rundt rapportering og synliggjøring av tildelingen i kommunenes regnskap løftes 
frem på neste oppvekstforum. Kommunene som ønsker å overføre sine tildelte midler fra 
2021 til 2022 avtaler dette med utviklingsveileder. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Motererferat-211103-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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52/21 Nye nasjonale tiltak 

Kommunene delte sine tanker, tiltak og erfaringer rundt nye nasjonale retningslinjer. 

I Froland har de smitte i noen klasser, følger retningslinjer for karantene. 

Arendal deler ut om lag 17 000 hurtigtester til sine elever i desember som et tiltak for å 
kunne drive forsvarlig og trygge elever og lærere. 
Arendal har ett trinn på hjemmeskole. Dette er hjemlet i opplæringsloven da over 
halvparten av elevene er i karantene. 

Vegårshei og Gjerstad har ingen kjent smitte på nåværende tidspunkt og har gult nivå. 

Risør har en plan for å «teste seg» gjennom perioden. I tillegg til noen fastsatte datoer hvor 
alle blir testet blir det gjennomført hurtigtesting av nærkontakter. Gult nivå. 

Grimstad har en del smitte, men gjennomfører på gult nivå. Har fattet vedtak om å flytte to 
skoledager slik at man kan ta ferie noe tidligere. 

Tvedestrand rapporterer om flere smittetilfeller ved skolene, men ikke i samme kohort så 
man har klart å isolere utbrudd. En del av personalet er urolige, og det er utfordrende når 
signalene sentralt fra oppleves som utydelige. Det oppfordres også til å teste mindre da 
hurtigtester er mangelvare.  

UDF rapporterer om at flere av de eldre lærerne er urolige nå. I tillegg er spesielt 
ungdomsskole elevene frustrerte over tiltakene. 
Flere lærere utrykker at kontinuiteten i undervisningen svikter når halvparten av elevene er 
fraværende. Spesial pedagoger opplever det belastende å være i mange forskjellige 
grupper. De frykter både for egen helse og elevenes. 

Det er flere grupper som jobber på flere skoler. I Vegårshei har man endret noe på 
rutinene for f.eks spesialpedagoger. Her har man gått fra å besøke 3 barnehager pr. uke til 
1 pr uke. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

53/21 Eventuelt. 
Det arbeides nå med å sette opp en distriktsvennlig barnehagelærerutdanning. Viktig at 
oppvekst ledere informerer om dette i sin kommune. Mer informasjon kommer. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 


