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Møtereferat 

 

 
Referat fra møte i Østre Agder Oppvekstforum. 

Referent Sted Tid  

Helene Kløcker  Eureka kompetanse kursrom 1 19.10.22. 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, Arne Haugland 
Mowatt – Grimstad 
 
Ole Jørgen Etholm møtte fra Østre Agder-samarbeidet for behandling av sak 37/22 og 38/22 
 
Gisle Hovdenak og Helene Kløcker møtte fra sekretariatet. 
 
Forfall:  
Beate Aas – Risør 
Britt Anniken Thomassen – UDF. 

 
Saksliste 

36/22 Godkjenning av referat fra møte i oppvekstforum 31.08.22. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 

37/22 Rådgivernettverk i Østre Agder. 
Det ligger et forslag om å etablere et rådgivernettverk i regionen. 
Sekretariatsleder orienterte.  
Det foreligger pt ikke et konkret forslag til et rådgivernettverk, men vi er oppfordret til å vurdere 
dette i Østre Agder Samarbeidet. Kristiansand er en foregangskommune her. Skoleeiere må vurdere 
dette om et nettverk for rådgivere på ungdomstrinnet trinnet kan være aktuelt. Et slikt nettverk 
krever et tydelig mandat og god ledelse for å fungere.  

 Vedtak: 
Behovet tas opp med dem som er i rådgiverrollen på ungdomstrinnet nå. Videre ta opp forslag i den 
enkelte kommunene og behandle videre på neste oppvekstforum.  

 

38/22 Søknad Prosjektskjønnsmidler 2023. 
Arendal sender en søknad knyttet til tiltak og ungdomstilbud i Østre Agder. Deler av bakgrunnen er 
fylkeskommunens initiativ til en opptrapping av tiltak for unge i Østre Agder for å forhindre varig 
utenforskap blant ungdom. Invitasjonen til å søke finner dere her. 
Sekretariatsleder orienterte. Enighet om at en felles søknad fra kommuner i Østre Agder kan 
forsterke mulighetene for å få midler. 
Åmli har lang erfaring med LOS ordning på u. trinnet. Frolands LOS ordning utgår etter 2022. 
Arendal kommune har en påbegynt søknad inne. Temaer er innsatstrapp og ressurskalkulator, et 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-220831-Ostre-Agder-oppvekstforum.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-agder/bilder-agder/kommunal-styring-bilder/invitasjon-til-a-soke-prosjektmidler---prosjektskjonn-2023---soknadsfrist-01.11.2022.pdf
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utvidet ungdomstiltak og legevakt. 
 
 Vedtak: 
Arendal tar kontakt med de andre kommunene for eventuelt å utvide søknaden til å omhandle flere 
kommuner i Østre Agder.  

 

39/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

a) Helene Kløcker startet 1.10.22 som prosjektleder.  
Vi ble bedre kjent med henne og hadde en dialog om veien videre for kompetanseordningen. 
Helene gikk gjennom presentasjon av Kompetanseløftet. Handler først og fremst om god 
ledelse, kunnskap om hva som skal til for å lykkes, regelverkskompetanse, kunnskap og 
ferdigheter om samarbeidet på tvers av fagområder og sektorer 

Drøfting: 
Hva kan du som leder av oppvekst gjøre? 
Prosjektet må avgrenses og sees i sammenhengen med det som allerede gjøres og deretter 
forankres. Definere kjerneområdene. Viktig at skoleeiere legger til rette for involvering av alle 
ledere og alle ansatte på enhetene. Sette av planleggingsdager og annen tid.  
Forankre og finne den røde tråden.  

Hva gjør dere allerede i kommunene som kan sees i sammenheng med Kompetanseløftet?  
Kompetanseløftet i sammenheng med ReKomp og DeKomp, samt mye av det andre 
kommunene gjør eks BTI, Tidlig innsats, PPTs arbeid, READ, Dysleksivennlige skole, KFK. Planer 
for et trygt og godt barnehage – og skolemiljø. Skolefraværsproblematikk, tiltakskjeden i 
spesialundervisningen, Folkehelse – og livsmestring, regelverkskompetanse og tversektorielt 
samarbeid. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

b) Kompetanseløftet i Grimstad kommune. 
Grimstad er eneste kommune som har satt i gang lokalt prosjekt knyttet til ordningen. 
Oppvekstforum fikk en orientering. 

Grimstad PPT har startet opp et prosjekt i Kompetanseløftet. Jobber med rutiner knyttet opp 
mot ASK og matematikk. Har laget rundt eleven som fokusområder. Omfatter blant annet 
barnevern, helse og oppvekst. Tre fagdager høsten 2022.  

Kriterier for tildeling av tilskuddsmidler krever at tiltakene gjennomføres i partnerskap med 
universiteter og høyskoler. Grimstad gir en tilbakemelding.   

Videre fikk oppvekstforum innblikk i Grimstad kommunes alternative opplæringsarena på 
Hommedal skolegård 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/spesialundervisning-og-tilpasset-
opplaring/alternative-laringsarenaer/ 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

40/22 Ny faglig leder ved UiA. 
Sekretariatet har fått beskjed om at faglig leder for kompetanseordningen ved UiA, Anne M. 
Gjerstad skal over i en annen rolle ved UiA. Dette skaper usikkerhet for vårt arbeid i Østre Agder 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/spesialundervisning-og-tilpasset-opplaring/alternative-laringsarenaer/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/spesialundervisning-og-tilpasset-opplaring/alternative-laringsarenaer/
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generelt og spesielt inn i arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende 
praksis. Møte med UiA for å få klarhet i saken blir gjennomført 25.10.22.  
Sekretariatet inviterer til innspill fra oppvekstforum slik at vi er omforent om våre forventninger til 
UiA i partnerskapet. 

Arendal v/ Øystein Neergaard deltar for Østre Agder samarbeidet på møtet.  

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering, oppdatering blir gitt på neste møte. 

 

41/22 Dekomp 
På møtet 31.08.22 fattet oppvekstforum vedtak om ny modell for kompetanseheving og hvordan 
kompetanseløftet for spesialpedagogikk og Dekomp kan sees i sammenheng. Utviklingsveileder 
utdyper hvordan dette kan se ut og gir en oppdatering på fremdriften i planene for 2023. 
Fremdriften i arbeidet er preget av utfordringene til UiA, men utviklingsveileder arbeider videre 
med puljemodellen og med å få på plass fagpersoner til å bistå regionen i arbeidet med puljen 
«Spesialpedagogikk og inkluderende praksis» og «Vurdering og elevmedvirkning». 
Det er et ønske om å bruke kartlegging og analyse som verktøy for å forankre de lokale behovene i 
puljene. Erfaringen viser at dette styrker profesjonsfelleskapet på enhetene og skaper et 
utviklingsprosjekt som alle ansatte ved skolen og barnehagen «eier». 
 
Kartlegging og analyse i barnehage og skole - Universitetet i Agder (uia.no) 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

42/22 Rekomp 
Utviklingsveileder ga en oppdatering på utviklingen. ReKomp er godt i gang med sine puljer. Fin 
oppstart. Fornøyd med rigg og med innhold. Barnehagene er engasjerte, og arbeidsformen har fått 
god forankring hos deltakerne. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 

 

43/22 Samarbeidsforum  
Utviklingsveileder og leder ga en oppsummering fra møtet. 
Referat fra møtet.  
Hovedpunktene fra møtet er: 

 Rapporteringsrutiner for tilskuddsordningen 

 Tildelingsprosessen 2023 

 Bruk av tildelte midler 

 Rutine for stemmegivning 

 Supplerende tildeling kompetanseløftet 

 Kommunikasjonsstrategi 

 Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning 
o Østre Agder, Lister og Setesdal har i samarbeid med UiA etablert en distriktsvennlig 

barnehagelærerutdanning med egne koordinatorer i hver region. Les mer her. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering.  

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/de-nasjonale-satsingene-for-kompetanse-i-barnehage-og-skole-paa-agder/kartlegging-og-analyse-i-barnehage-og-skole
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-agder/dokument-agder/barnehage-og-opplaring/nasjonale-satsinger-for-kompetanseutvikling/referater-og-presentasjoner-regional-ordning-for-kompetanseheving/29.-september-2022/referat-felles-saf.pdf
https://www.uia.no/studieplaner/programme/BACBLU-D
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44/22 RKG Oppvekst 
Neste møte er 11.11.22. Medlemmene bes melde inn aktuelle saker. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering.  
 

45/22 Praksis for 2-faktor pålogging i skolen. 
Hvordan praktiseres mobil pålogging for ansatte i skolen ved 2-faktorpålogging/Feide-bruker i kommune 
i Østre Agder. Grimstad kommune innleder. 
Ulik praksis i de åtte kommunene rundt lærere og bruk av privat telefon til pålogging. Flere benytter seg 
av «WinAuth». Da er man ikke avhengig av mobiltelefon for å logge på Feide.  

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering.  
 

46/22 Eventuelt 

a) Vegårshei gir status fra IKT-oppvekst. 
Det arbeides med tverrsektoriell organisering inn mot sider av type «Min side». Her kan det bli 
aktuelt å opprette tjeneste som kalles «Min oppvekst». Derfor er det viktig at Oppvekstforum er 
representert. 
 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

b) KONA 
Samling er planlagt 2. og 3. februar 2023.  
Aktuelle temaer som er drøftet: 
- Lovkrav om samarbeid og samordning – Lov om endring i velferdstjenestene  
- Inkluderende praksis versus spesialpedagogikk 
- Selma Terese Lyng – blinde flekker og harde nøtter, 2015  
- Skolelederollen  
- Dialogmodellen,  Udir, UiA, Ingrid Lund 
- Kap. 9A 
- Kompetanseløftet  
- Gi innspill innen 26. okt. dersom det har gode temaer eller personer.  

 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 
 

c) Workshop og sensorskolering i muntlig-praktisk matematikk eksamen. 
Utviklingsveileder informerte om ny eksamensform knyttet opp mot muntlig eksamen i matematikk 
på 10. trinn. Det arrangeres en workshop 23.11.22 for matematikklærere på 10. trinn. Intensjonen 
er å heve læreplanforståelsen, få en lik praksis for muntlig-praktisk eksamen og at workshopen 
danner grunnlaget for vårens sensorskolering. 
 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
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d) Arendal kommune gjør et omfattende innkjøp av digitale læremidler. Deler gjerne prosessen 
 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

e) Felles formannskapssamling 2. februar for alle åtte kommunene i Østre Agder.  
Handler om oppvekst. Tas opp på møte i november. 
 
Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
 

 

 

 

 

 

 

 


