Møtereferat

Referat fra møte i Østre Agder oppvekstforum
Referent Sted
Esther Kristine Hoel Kulturkammeret i Arendal

Tid
20.04.22. Kl 12:00 – 15:30

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

Før møtet fikk vi en omvisning på kulturkammeret ☺

10/22 Referat fra sist
Vedtak: Referatet er godkjent
11/22 KONA- forarbeid, hver gruppe presenterer, ca 15-20 min pr. kapittel

Det skal leses 4 kapitler i boka Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv, Frode
Restad og Jorun Sandsmark (red). Disse 4 kapitlene blir grunnlag for en av øktene
vi skal ha på samlingen i mai. Kapitler: 10, 12, 13 og 14.
Vedtak: De ulike gruppene presenterte hvert sitt kapittel. Vi skal videre benytte denne
boken på samling med KONA i begynnelsen av mai.
12/22 Saker fra RKG
Vedtak: Foreløpig notater fra møtet er gjennomgått- Referat fra RKG blir ettersendt når
dette foreligger fra sekretariatet i KS.
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13/22 Saker fra styringsgruppe IKT oppvekst ved Hildegunn
Info: Det er laget møteplan for videre arbeid (3 møter) og det skal opprettes et TEAMS for
gruppa. Her skal referater og annen viktig info ligge.
Spørsmål som Hildegunn tar med videre til IKT Agder- oppvekst:
*Hva tenker IKT-Agder om anskaffelser av nye pc-er? Det er stor mangelvare nå, hvordan
kan dette løses? Kvaliteten bør også diskuteres.
Fra IKT Agder skal det nedsettes en gruppe som skal jobbe med Microsoft Office 365 og
valgmuligheter som berører personvernlovgivningen og skolesektor. Det er spilt inn flere
personer fra Østre Agder som kan tenke seg å representere i denne gruppa. Vi hører fra
IKT Agder når gruppa nedsettes.
Vedrørende neste møte i IKT Agder oppvekst: Hildegunn sender over referat og evt nye
saker til oss i god tid før møtet, slik at vi rekker å gjøre evt forberedelser ute i kommunene.
Vedtak: Informasjon er tatt til etterretning, sak vedrørende PC-situasjonen spilles inn til IKT
Agder Oppvekst

13/22 Tilbakemelding fra møtet i samarbeidsforum
Vedtak: Referat er gjennomgått, alle kommuner har fått tilsendt referat og annen
informasjon fra møtet i Samarbeidsforum i mars.
14/22 Kompetanseløftet og PPT. PPT Arendal og Grimstad ønsker midler, oppvekstforum
må ta stilling til dette.
Bakgrunnsinfo og presisering: Arendal og Grimstad har ikke egne prosjekter de vil starte
opp, men ønsker at man skal se på tildeling nå, slik at man kan begynne å benytte seg av
pengene og få oversikt over hvilke muligheter man har lokalt. (PPT har purret på, slik at de
kan fortsette arbeidet som prosjektgruppen har startet opp.)
Vi har ikke benyttet pengene fra tildelingen i fjor og vi har i tillegg fått ny tildeling i år. Til
sammen har vi ca 1,5 mill som vi må ta stilling til fordeling av i nettverket/kommunene.
Vedtak:
*Vi setter av ca. 500 000 til prosjektstilling (1/2 Stilling + utgifter til evt kjøring og annet)
*Vi setter av ca 500 000 til buffer og eller arbeid i nettverket som for eksempel skolebasert
kompetanseheving/ kompetanseheving for skoleledere, barnehageledere, eiere og PPT
*Vi fordeler 500 000 på de 8 kommunene, 15 % fordeles flatt, resten deles ut etter en
fordelingsnøkkel der vi ser på antall skolebarn i hver kommune (1.-10. klasse) tatt fra
GSI- tall pr. 1. oktober.
*Kommunene kan opprette prosjektnummer og ta i bruk pengene.
Tildelingen skal favne både barnehage, skole og PPT i kommunen, vi anser det som
rettferdig å ta utgangspunkt i antall skolebarn (ikke antall ansatte eller antall
barnehagebarn). Fordelingen til hver kommune vil slik allikevel bli noenlunde riktig.

15/22 Analysekompetanse (DEKOMP)- Vi kan ha med flere skoler fra høsten (5 stk).
Hvem skal få/hvem ønsker å være med fra høsten?
Arendal har deltatt/deltar med 6 skoler. Gjerstad har deltatt med sin skole.
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Vedtak: Kommunene gir tilbakemelding senest innen neste møte i oppvekstforum (24.5.22)
på om de ønsker deltakelse for noen av sine skoler fra høsten eller ikke.
Gjerstad melder at de gjerne vil være med en gang til, oppvekstforum ønsker at skoler som
ikke har deltatt får plass først.
For mer info om opplegget rundt analysekompetanse (DEKOMP) kan man ta kontakt med
UiA V/ Per Einar Garmanslund.

16/22 Situasjonen i de ulike kommuner knyttet til Ukraina- situasjonen, vi deler erfaringer
og spørsmål med hverandre (runde i nettverket)
Froland: Det er foreløpig kommet 11 flyktninger – de som er her nå har kommet av seg
selv. Noen skolebarn, men det er ikke gjort så mye foreløpig, da de ikke har opphold enda.
Vurderer oppstartsklasse fra høsten.
Gjerstad: Det er foreløpig kun kommet 3 Ukrainere til kommunen. Gjerstad skal ta imot 30
flyktninger- man ser for seg ca. 40 % barn- da kan dette ivaretas innen ordinære rammer
ved skolen. Det er satt i gang en koordinerende gruppe som møtes ukentlig.
Vegårshei: Har ikke fått noen flyktninger enda. Planlegger for en velkomstklasse, men det
kommer an på hvor mange som kommer. Kommer til å gi et tilbud om opplæring så fort
som mulig når barna kommer. Kommunen har kartlagt kompetanse på språk og oversatt en
del materiell til Ukrainsk.
Arendal: Har en del flyktninger som oppholder seg i kommunen. Benytter seg av
nærskoleprinsippet. Hvis veldig dårlig språkkompetanse har man også noen ressursskoler
der det gis ekstra/forsterket norskopplæring. (Har ikke egne ressursklasser/mottaksklasser)
Gir kanskje ca. 10 timer norskopplæring i uka, men elevene er hele tiden del av sin egen
klasse og følger denne så mye det lar seg gjøre. Ser for oss at vi skal ta i mot ca 100 barn.
Tvedestrand: Har fått 23 flyktninger til asylmottaket og har fått noen familier som er kommet
til kommunen på egenhånd.
Det settes i gang undervisning på asylmottaket fra og med denne uka.
Vi følger ellers nærskoleprinsippet når flykninger blir bosatt permanent, men har også noe
ekstra kompetanse på norskopplæring ved Tvedestrand skole. Det er satt i gang en
koordinerende gruppe i kommunen som jobber med bosetting, oppvekst og helse.
17/22 Eventuelt
SFO- Høring på gratis SFO er ute nå. Konsekvenser er at SFO- vedtekter må endres. Mye
administrasjon og lite tid i denne prosessen.
Man kan søke på midler til å gi full gratis SFO. Frist 1. mai. Se Udir.

Minner til slutt om datoer for møter resten av året:
Vår
26.1.22
02.03.22
20.04.22
24.05.22
15.6.22

høst
24.08.22
12.10.22
16.11.22
14.12.22
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