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Referat fra Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 

Referent Sted Tid  

Gisle Teams 4. februar 2022 kl. 09:00 – 12:00 

 

Til stede 

Janne Broms – Risør, Elin Solmann – Åmli, Lina Flaten – Gjerstad, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei, 
Dorthe W Rasmussen – Arendal, Gunn Alice Andersen – Arendal, Ane Nylund Vindholmen – Froland, Tove 
Lyngedal – Grimstad, Elin Renate Kristensen – Tvedestrand. 
 
Renate Bai Stabell møtte for Private Barnehagers Landsforbund. 
Anniken Lundervold Holtan møtte for Utdanningsforbundet. 
Inger Lise Svendsen møtte for Fagforbundet 
  
Gisle Hovdenak møtte fra sekretariatet. 
 

 

Saksliste 

1/22 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 5.november 2021.  

Vedtak:  
Referatet godkjennes. 

 
2/22 Rekomp. 

a) Gjennomgang av våren 2022. 
Utviklingsveileder ga en gjennomgang av datoer for fagsamlingene knyttet til de forskjellige 
puljene. Det er ikke avklart faglig innhold for alle samlinger, her blir barnehagene delaktige i 
utformingen. 
 
Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

b) Digital praksis 
Det meldes om utfordringer fra (kommunale) barnehager mtp. installasjon av apper o.l på Ipad. 
Rutiner knyttet til Appel-ID og betaling later til å være løst ulikt fra barnehage til barnehage. 
Sekretariatet ønsket å drøfte muligheter for å finne en enhetlig løsning for regionen og inviterte 
medlemmene til å dele hvordan dette løses i sin kommune. 
 
Vegårshei: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Referat-211105-fagutvalg-for-barnehager-Ostre-Agder.pdf
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Gjennom leseprosjekt mottok alle barnehager en Ipad hver. Disse måtte kjøpes fra Serit. Det 
planlegges å kjøpe nye nå som man er i gang med pulje 2 Digital praksi.  
 
Tvedestrand: 
Kjøper/leaser gjennom IKTAgder, det har nå blitt bedre med hensyn til vedlikehold og Apple-ID 
men det er fortsatt problematisk med betaling. 
 

Gjerstad kommenterer at det er overraskende at dette faktisk er et problem, se til skolene der 
har man løst det og dette burde overføres til barnehagene. 

Froland 
Fungerer bra for Bliksåsen barnehage,  de sender liste over behov til IKT-Agder så ordner de 
det.  

Åmli: 
Opprettet en konto som IKT-Agder trekker penger fra, dette fungerer bra. Lars Erik Kaldal har 
kontroll på dette i Åmli. En del apper og abonnement knyttet til spesial pedagogikk er dekket av 
hjelpemiddelsentralen. 

Arendal: 
IKT agder er villige og tilrettelegger. I Arendal har man i tillegg et bystyrevedtak på budsjetter 
for apper og abonnementer. 

Vedtak: 
Forslag til enhetlig løsning sendes til drøfting i forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-
samarbeidet. 

 

c) Økonomi 2022. 
Utviklingsveileder ga en gjennomgang av økonomien. I 2021 delte man ut midler for å dekke 
utgifter knyttet til deltakelse på samlinger. Fagutvalget drøftet hvorvidt man skulle fortsette 
lignende ordning. Flertallet mener det er viktig at barnehagene opplever denne støtten, til tross 
for at den ikke er stor. Videre drøftet fagutvalget behovet for å se økonomien i rekomp opp 
mot økonomien i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er ikke 
usannsynlig at vi får puljer/prosjekter som omhandler kjernen av kompetanseløftet som blir 
delfinansiert med midler fra Rekomp. 
 
Det ble også diskutert lokale/kommunale prosjekter og mulighetene for å fordele midler til 
dette. Slike prosjekter er spennende og kan komme alle til gode, det er viktig å huske at om 
man skal ta i bruk midler fra kompetanseordningene skal UH være inkludert i 
kompetansetiltakene. Før slike prosjekter settes i gang bør man få de godkjent av 
statsforvalteren. 
 
Det er i tillegg ønskelig at UiA utvikler/utarbeider en videreutdanning tilpasset 
kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Vedtak: 
Barnehager som deltar i Rekomp 2022 får 10 000 for å dekke utgifter. Fagutvalget tar en ny 
vurdering høsten 2022 om dette skal økes. 
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3/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Mandag 7.2.22 skal prosjektgruppen arbeide med en kartlegging som skal besvares av ressurs-team 
på skoler og barnehager. Utviklingsveileder ønsker tilbakemelding på hva som er det viktigste 
barnehagefaglige perspektivet i Stortingsmelding 6. Ber derfor at alle går gjennom spesielt kapittel 
5 innen møtet. Vedlagt pr. epost følger også en relevant kartlegging knyttet til holdninger og 
inkluderende praksis i barnehagen. Medlemmene i fagutvalget oppfordres til å drøfte saken med 
spesialpedagog evt. medlemmer i lokalt ressursteam før møtet. 
I møtet delte fagutvalget seg i teams-rom og drøftet spørsmål/utfordringer i padlet. 

Vedtak 
Utviklingsveileder samler tilbakemeldingene fra padlet og presenterer disse for arbeidsgruppen for 
kompetanseløftet. 

 
 

4/22 Årshjul og temamøter 

a) Utviklingsveileder legger frem forslag til årshjul og arbeidsmetoder for fagutvalget. 

Dato Type Ansvar 

04.02.22 Standard: Teams Utviklingsveileder og leder 

04.03.22 Temamøte. 1 Kompetanseløftet Grimstad og Gjerstad 

29.04.22 Standard: Fysisk Utviklingsveileder og leder 

03.06.22 Temamøte: 2 Ny barnehagelov. Endringer i barnehageloven. Froland og Arendal 

26.08.22 Standard: Fysisk Utviklingsveileder og leder 

14.10.22 Tema møte 3: Tilsynsrollen. Tvedestrand og Vegårshei 

18.11.22 Standard: Fysisk Utviklingsveileder og leder 

16.12.22 Tema møte 4: Internkontroll §9 Froland og Arendal 

 
Vedtak: 
Årshjulet godkjennes. 
 
 
b) Fagsamling for medlemmer i fagutvalget. 

Det har tidligere vært diskutert om fagutvalget skal arrangere en større fagsamling. Det er i så 
tilfelle behov for å diskutere aktuelle tema og rammer for en slik samling. Denne er ennå ikke 
lagt inn i forslag til årshjul.  
Aktuelle tema er: 
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
- Eier-/myndighetsrollen i det barnehagefaglige utviklingsarbeidet. 
- Hvordan organiserer vi oss i kommunene og som region? 

Det er enighet om at en fagdag for fagutvalget er viktig for å kunne drive med kompetanseutvikling 
i regionen. Det finnes flere aktuelle tema for en samling og blir avgjort senere. 

Vedtak: 
Leder for fagutvalget og utviklingsveileder ser på aktuelle tema og datoer for en fagsamling. 

 

--------------------------------- Fagutvalg for barnehager slutt ca. 11:30 --------------------------------- 
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5/22 Forvaltningsgruppe oppvekst i IKT Agder-samarbeidet. 
 Ingen ny statusoppdatering fra forrige møte i samarbeidet. 

Vedtak:  
Saken tas opp ved neste møte 

6/22 Eventuelt 

a) Utvidelse av pulje 3 bærekraftig utvikling. 

Etter å ha deltatt på samlinger opplever utviklingsveileder det som riktig og nødvendig å utvide 
puljen med et ekstra semester. Puljen vil da gå over tre semestre og barnehagene vil få mer 
faglig støtte fra UiA. 

Vedtak: 
Utvidelsen støttes av fagutvalget. 


