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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Østre Agder oppvekstforum 

 

Referent Sted Tid  

Gisle Hovdenak Eureka kompetanse, kursrom 1 31.08.22. Kl. 12:00 – 15:30 

 

Til stede 

Esther Kristine Hoel – Tvedestrand, Tore Flottorp – Åmli, Christoffer Gautland Andersen – 
Gjerstad, Hallgeir Berge – Froland, Øystein Neegaard – Arendal, Hildegunn Myre Dale – 
Vegårshei, Beate Aas – Risør.  
 
Elise Marie Kringen og Tone K. Sissener møtte fra Statsforvalteren i Agder. 
Gisle Hovdenak – Østre Agder-samarbeidet 
 
Forfall:  
Britt Anniken Thomassen – UDF. 
Arne Haugland Mowatt – Grimstad 
 

 

Saksliste 

27/22 Godkjenning av Referat fra møte i oppvekstforum 15.06.22 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 

 

28/22 Dekomp 

A. Utviklingsveileder la frem forslag til ny modell for kompetanseheving. 

Samtlige kommuner har nå vært gjennom PedIKT, dermed gjenstår 
arbeidsmodellen som tar utgangspunkt i ståstedsanalysen (Analysekompetanse). 
Dette er et godt tilbud for skolene, men det er behov for å utvide tilbudet slik at vi 
treffer bredere. Utviklingsveileder foreslår en puljemodell lik den som er innarbeidet i 
Rekomp.  

Skoler kan melde seg på puljer som omhandler emner de selv mener de har behov 
for å arbeide med. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra praksisfeltet foreslår 
utviklingsveileder i første omgang å utarbeide puljer for «Vurdering og 
elevmedvirkning» og «Spesialpedagogikk og inkluderende praksis». Målet er å 
utvide med flere emner, slik at man utvikler et bredt tilbud til skolene i regionen. 
Arbeidet med utgangspunkt i analysekompetanse fortsetter og regnes som en egen 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-220615-oppvekstforum-i-Ostre-Agder.pdf
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pulje. Modellen skal være langsiktig og forutsigbar for alle deltakere i partnerskapet. 
 

Tilbudet skal være skolebasert og dermed er det også viktig å se skolers deltakelse 
i andre ordninger inn i dekomp tilbudet. Det blir avgjørende for god effekt at skoler 
som deltar i f.eks. oppfølgingsordningen får ett tilpasset løp for å skape en «rød 
tråd» og får tilbud om deltakelse i dekomp når de har overskudd til det. 

 
Vedtak: 
Ny modell godkjennes, utviklingsveileder og UiA bruker høsten til å utarbeide 
emner/puljer. 

 

B. Gjennomgang av Økonomi. 

Det er vedtatt at kommunene skal sende refusjonskrav til sekretariatet basert på 
utgifter knyttet til Dekomp aktivitet. 2022 blir et år med mindre aktivitet og for noen 
kommuner kan man risikere å stå uten mulighet til å søke refusjon. Det oppleves 
nok problematisk om disse midlene tilfaller fellesskapet, men det vil samtidig bli mye 
administrasjon om kommuner skal ha rett på ubrukte midler for flere år tilbake i tid. 
  
Utviklingsveileder ga en statusoppdatering på økonomien i ordningen.  
Den er sunn, og det er rom for å utvide arbeidet med puljemodellen og samlinger, 
samtidig som kommuner kan belaste ordningen med lokale tiltak innenfor rammen 
vedtatt ved årets start. Ved lokale tiltak menes kompetanseheving i dekomp regi og 
i samarbeid med Østre Agders partner, UiA. 

 
Vedtak: 
Vedrørende ubrukte midler knyttet til periodevis lav aktivitet, ønsker oppvekstforum 
å drøfte og utarbeide vedtak ved overgang til nytt tilskuddsår. 

 

 

29/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Helene Kløcker er ansatt som prosjektleder med oppstart 1.10.22. Hun blir en god ressurs 
Østre Agder i arbeidet med alle tre kompetanseordningene. 
 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

30/22 Kona. 

Leder for oppvekstforum ga en status før samling 1. – 2. november. Høstsamlingen blir på 
Mandal hotel. 
Programmet for dag 1 er ikke helt klart, men forslagene fra oppvekstforums møte 15.6.22 
er sendt inn til sekretariatet. Dagen settes av til arbeid i oppvekstkollegiet på Agder. 
Program for dag 2 blir «Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold». Egen mail 
om info er gått ut til deltakerne. 
 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
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31/22 RKG 

Leder for oppvekstforum ga en oppsummering:  
Møtet 18.8.22 ble utsatt, og er ikke gjennomført enda. 
Sakslisten til neste møte inneholder følgende punkter: 

- Status prosjekt Skolesec. 
- Prosjekt «Flere i arbeid». 
- Forslag om å øke gjesteelev satsen. 
- Høring tilbud på VGS i Agder 
- Arbeidsgruppe for rapporten «En skole for vår tid» 
- Status retningslinjer for lokalt gitt eksamen. 

 
Dersom medlemmer i vår region har innspill til RKG kan dette meldes til leder av 
oppvekstforum. 
Alle referater fra RKG ligger her: https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-
2030/vartagder/rkg-oppvekst-og-utdanning/referat/ 
 

 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

32/22 READ 

Medlemmene i oppvekstforum gir en statusoppdatering og deler erfaringer så langt. 
 

Risør: 
Utsetter oppstart. Viktig å få med foreldrene i prosjektet, i denne sammenheng gjenstår det 
en forventningsavklaring i skole-hjem samarbeidet. Har fra tidligere god erfaring med 
leseprosjekter i kommunen. 

Tvedestrand:  
Har utsatt oppstart til skolesammenslåingen er gjennomført. 

Froland: 
En barnehage deltok fra starten av prosjektet, ny barnehage startet opp i januar 2022. 
1. og 2. klasse i Froland har gjennomført. Tilbakemeldingen er god, men man ønsker seg 
litt flere bøker. I tillegg skal bøkene leveres tilbake til prosjektet, hva med nye 1. klassinger? 

Vegårshei: 
Ikke i gang ennå, men barnehagene er lette å rekruttere, da man har veldig gode erfaringer 
fra lignende prosjekter tidligere.  
1. og 2. klasse skal i gang. 
Veldig godt tilrettelagt prosjekt, enkel utrulling. PowerPoints, foreldrebrev og bøker, alt blir 
tilsendt. Det gir rom for at man kan fokusere på forankringen av prosjektet. 

Åmli: 
Skal i gang våren 2023. 

Arendal: 
Barnehagene har vært først ute. 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/vartagder/rkg-oppvekst-og-utdanning/referat/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/vartagder/rkg-oppvekst-og-utdanning/referat/
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Riggen er meget solid og prosjektlederne har stålkontroll. 
Viktig å huske at dette er et smalt og lite prosjekt. Man låner bøker, det man får er en 
metode for å gi økt leseglede blant barn og unge og støtte foreldres involvering i barnas 
lesing. 

Gjerstad: 
Er i riggefasen av prosjektet. 

 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

33/22 Østre Agders deltakelse i SKOLESEC  

Bakgrunn 

Sak 17/22 i RKG Oppvekst og utdanning; Skolesec og regional veiledertjeneste: RKG 
Oppvekst oppfatter at arbeid med personvern og informasjonssikkerhet i skole og 
barnehage er høyst aktuelt å samarbeide om i Agder. RKG Oppvekst ber Digi Agder melde 
interesse fra Agder og komme tilbake til RKG Oppvekst med en anbefaling på hvordan 
Agder kan rigge et prosjekt/samarbeid 

  

Informasjon 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom KS Skolesec, RKG oppvekst og Digi Agder. 
Prosjektperioden er august 22 – januar 23. Målgruppe er administrativ skoleeier og 
skoleledelse. Prosjektet har 4 faser; kartlegging av dagens praksis, prioritering av 
innsatsområder, tiltak og evaluering av tiltak. 

  

 

 

1. Kartlegging av dagens arbeid med 
personvern og informasjonssikkerhet 

September Digital samling 2 
timer 

2. Prioritering av innsatsområder på bakgrunn 
av kartlegging 

Oktober Fysisk samling 4 
timer 

3. Gjennomføre tiltak  November - desember Digital samling 2 
timer 

4. Evaluere tiltak  Desember Digital samling 2 
timer 

  

5 kommuner/fylkeskommunen deltar som veilederkommuner. Dette innebærer å stille en 
person til disposisjon som vil få opplæring i det å veilede skoler og kommuner på 
personvern og informasjonssikkerhet i skolen. Dette er tenkt som et bidrag til en varig 
fagressurs i kommunen/fylkeskommunen. En kommune fra hver region + fylkeskommunen. 

En kommune fra hver region deltar ved å få veiledning. Kommunen velger selv hvem som 
skal være deltakere, om det er personell fra sentraladministrasjonen og – eller skoleledere.  

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagderfk.no%2F_f%2Fp1%2Fi6d0065fe-1b0b-4329-8f7d-dc77544d9852%2Foppsummering-rkg-oppvekst-7-april-2022.pdf&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z58h8HPTx8TX8AI1p8f%2BdJ279fDOx9ph0Q7KaIpT32U%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ks.no%2Ffagomrader%2Fdigitalisering%2Ffelleslosninger%2Fskolesec%2F&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=efApLzGZgUIJWrpuUN3pZvnfbnrBOUVXxx3Dbt7R6WU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagderfk.no%2Fvare-tjenester%2Fregionplan-agder-2030%2Fvartagder%2Frkg-oppvekst-og-utdanning%2F&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JF3hquwY9RQ5%2BvgHwxRAL3uwWDf1FlUwz7MzxJKARII%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagderfk.no%2Fvare-tjenester%2Fregionplan-agder-2030%2Fvartagder%2Fdigi-agder-ett-nettverk-for-digitalisering%2F&data=05%7C01%7CAnn-Helen.Moum%40kristiansand.kommune.no%7C25b8df1f7ae444292ccc08da582e32c3%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637919254909111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ygvHFvL19SL299VadmYvvIpOO2OVJ9FePOdR1IvRxWE%3D&reserved=0
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Se vedlagt PP for nærmere prosjektbeskrivelse og evalueringsrapport fra tidligere pilot. 
Deltagelse i prosjektet er gratis utover egen arbeidstid. 

 

Ønsket sluttilstand: 

Kommunen/fylkeskommunen har fått: 

  

Solid kompetanseheving med anerkjente kapasiteter innenfor personvern og 
informasjonssikkerhet 

Gode muligheter for nettverksbygging og etablering av samarbeidsfora 

Tilgang til ressurser og personell som kan kontaktes for veiledning 

En bedre oversikt over egen kommunes/fylkeskommunes nåsituasjon i arbeidet med 
personvern og informasjonssikkerhet innen oppvekstsektoren 

Hjelp til å definere dagens utfordringer i egen kommune/fylkeskommune og gjøre prioriterte 
forbedringer og endringer 

Økt kunnskap om tilgjengelige ressurser 

Mulighet til å gi personvern og informasjonssikkerhetsarbeid i egen 
kommune/fylkeskommune en ny giv  

  

Konklusjon 

Regions representantene i RKG Oppvekst og Digi Agder bes koordinere seg og identifisere 
en kommune fra regionen som kan delta som veilederkommune og en kommune som kan 
motta veiledning. Fylkeskommunen bes stille med en deltaker til veilederteamet. Vennligst 
send kontaktinfo til magnus.mork@ks.no innen 15. august. 

 

Arendal og Grimstad har meldt sin interesse i prosjektet, sekretariatet ber representantene 
orientere resten av oppvekstforum om sin deltakelse. Videre ønskes en drøfting om 
hvordan Østre Agder stiller med tanke på prosjektet, hver representant deler sin kommunes 
ståsted. 
 
Grimstad deltok ikke i møtet og tok ikke del i drøftingen. 

Vedtak: 
Arendal meldes inn som veileder kommune fra Østre Agder. Om Grimstad revurderer sin 
deltakelse, ønsker Risør å delta ved å få veiledning av Arendal. 

 

34/22 Utdanningsforbundet i streik 

Medlemmene i oppvekstforum deler sine erfaringer og hvordan streiken påvirker 
kommunen. 
 
Utdanningsforbundets representant Anniken Thomasen hadde meldt forfall som følge av 
streiken, men meldte inn følgende presisering til saken:  

Ser i siste sak at det kun står at Utdanningsforbundet er i streik. Dette må presiseres litt. 
Alle de tre lærerorganisasjonene er i strik, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og 

mailto:magnus.mork@ks.no
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Lektorlaget. I Agder er det så vidt jeg vet kun Utdanningsforbundet som har tatt medlemmer 
ut i streik i Arendal. Det er med andre ord bare Arendal som har streikeuttak. Medlemmene 
(skoleeier) i oppvekstforumet kan derimot si mye om at drøfting med HTV i de berørte 
lærerorganisasjonene har opphørt. Det kan også få litt konsekvenser. 

Arendal delt sine erfaringer fra arbeidet med streiken.  

 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

35/22 Eventuelt 

a) Opptrapping av tilbud til unge utenfor i Østre Agder. 
Fylkestinget i Agder vedtok 3.mai 2022 at en opptrapping av tiltak for unge i Østre Agder 
igangsettes ved å utvikle videre det etablerte samarbeidet mellom Agder fylkeskommune, 
kommuner og NAV. Agder fylkeskommune inviterer nå derfor til et oppstartsmøte med 
mulige samarbeidspartnere der vi vil legge frem rammene for det politiske vedtaket og åpne 
for innspill og drøftinger på hvordan vi i samarbeid kan trappe opp tiltak som skal forebygge 
varig utenforskap og bedre levekår i Østre Agder. 
 
 
Vegårshei deltok og ga en oppsummering fra møtet. Fylkeskommunen, Nav og kommune 
ble utfordret til å drive mer samskaping, ikke bare samarbeid som i dag. Det vil bli satset 
mer på veiledning av unge i alderen 15 til 16 år. Videre vil man etablere en jobbskole for de 
som ikke har undervisning(plikt). Det er mange som lever utenfor systemet, disse må 
fanges opp og man må jobbe for at fremtidige barn ikke ender opp på utsiden. 
 
Fra oppvekstforums ståsted er det også en utfordring at tiltakene ikke omhandler yngre 
barn. Forebyggende tiltak må settes inn mye tidligere enn det som foreslåes. 
 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

 


