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Møtereferat 

 

 

Østre Agder oppvekstforum 

 

Referent Sted Tid  

Helene Kløcker Thon Hotel Arendal 14.12.22 12:00 – 15:30 

 

Til stede 

Deltakere og evt. kommentarer. 
Esther Kristine Hoel – Tvedestrand,– Gjerstad, Hallgeir Berge – Froland, Øystein Neegaard – 

Arendal, Hildegunn Myre Dale – Vegårshei, Arne Haugland Mowatt – Grimstad, Gunnar Wåsjø 

Simonsen – Gjerstad 

  

Britt Annikken Thomassen – Utdanningsforbundet,  

Elise Marie Kringen - Statsforvalteren i Agder 

Kristin Ropstad - UiA 

Gisle Hovdenak og Helene Kløcker møtte fra sekretariatet. 

 

Forfall; 

Tore Flottorp – Åmli 

Beate Aas – Risør 

 

Saksnummer og saksnavn 

47/22 Godkjenning av referat fra møte i oppvekstforum 19.10.22. 

Info sak Sak 38/ 22 Søknad Prosjektskjønnsmidler. Det ble ikke søkt midler 

Vedtak 
Referat godkjent  

48/22 Dekomp 

a) Utviklingsveileder gir en oppdatering på arbeidet i møtet med 2023. 

Gisle viser en totaloversikt over de ulike puljene.   

Analysekompetanse fortsette ut våren 2023. Våren skal brukes til forankring av Dekomp og 
Kompetanseløftet. Det skal i samarbeid med UiA lages en strategiplan.  

UiA har i dag ansatt ny faglig leder etter Anne Gjerstad. Tilskuddsordningen ligger heretter 
under avdeling for lærerutdanning. Dekan Hilde Inntjore skal ansatte en koordinator for 
tilskuddsordningen.  

Vedtak:  
Oppvekstforum tar saken til orientering. 
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       b) Tildeling 2022 og rutiner for overføring av midler til nytt år. 

Alle kommunene har fått tildelingsbrev for Dekomp 2022. I tillegg til dette var det flere 
kommuner som valgte å «overføre» midler fra 2021 til 2022. Kommunene må dokumentere 
forbruket i refusjonskravet som sendes til sekretariatet. Oppvekstforum drøftet rutiner for 
fordeling og overføring av midler mellom dekomp år. 

Midler fra 2021 må brukes fortest mulig. Midler fra 2022 kan brukes i 2023. Neste 
økonomiske tildeling vedtas i april 2023. Rapportering for 2022 og vår 2023 er utsatt til 30 
juni.  

Vedtak: 
Innfordring på 2021 og 2022 midler sendes sekretariatet. Dialogen rundt fordeling av 2023 
midler tas seinere.  

 

49/22 Workshop muntlig-praktisk matematikk eksamen. 

23.11.22 ble en workshop med 40 personer om ny eksamensform gjennomført for 
matematikklærere i regionen. Engasjementet var bra og tilbakemeldingene har vært gode i 
etterkant. Flere spørsmål er sendt videre til Udir via Statsforvalteren v/ Bjarne Thorsen. Det 
var behov for en slik dag. Frode Olsen i Arendal kommune er administrator og Gisle 
fagperson for videre sensorskolering. Sees i sammenheng med Dekomp satsingen. 
Ordningen skal evalueres høsten 2023.  

Vedtak: 
Oppvekstforum tok saken til orientering. 

 

50/22 Rekomp 

Det er to år siden oppstart med Rekomp i Østre Agder – samarbeidet.  
Evalueringsundersøkelse av Rekomp er under utarbeidelse i sekretariatet. Målgruppene er 
de som har deltatt på samlingene. Tas opp som egen sak i Fagutvalg for barnehage 
16.12.2022. Etter enighet og ferdigstillelse blir undersøkelsen sendt ut til deltakerne fra de 
ulike barnehagene. Leder av Oppvekstforum ønsker kopi av slike undersøkelser mtp å 
være orientert.  

Nye puljer i Rekomp starter opp i 2023. 

Vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 
 

51/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis  

a) Status  
Utviklingsveilederne gir en oppdatering i arbeidet med planleggingen av 
kompetansehevingstiltak. Helene gjennomgikk en presentasjon for å vise status, videre 
plan. Det var også ønskelig å skape en bevissthet rundt sammenhenger med andre 
satsingsområdet og tiltak i kommunene.    
 
Det ble en fin dialog rundt begrepet at «alt henge sammen med alt». Det ble understreket 
at Kompetanseløftet har sine egne mål, og at det skal gjøres en lokal kartlegging for å finne 
frem til hvordan dette skal spisses og tas tak i videre.  

  

Vedtak:  
Oppvekstforum tar saken til orientering 
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b) Utviklingsveilederne danner seg et kunnskapsgrunnlag for Østre Agder regionen 
Utviklingsveilederne ønsker å innhente samlet faktainformasjon og faktaopplysninger for 
Østre Agder regionen, både innenfor barnehage og oppvekstsektor. Tematiske bolker i 
Elevundersøkelsen vi bør vite mer om er trivsel, motivasjon, støtte fra lærer, arbeidsforhold 
og læring, vurdering for læring, medvirkning, trygt miljø og mobbing. 

Det ble en god dialog og runde i gruppa. Med bakgrunn i at utviklingsveilederne skal på en 
Østre Agder turne, tar vi opp kvantitative tall, styrker og utfordringer med den enkelte 
kommune i januar, februar, mars 2023.  

 

Vedtak:  
Kommunene forbereder enkeltvis utvalgte kvantitative tall fra relevante tema i 
Elevundersøkelsen 2022 til besøk av utviklingsveilederne januar – mars 2023.  

 

52/22 Samarbeidsforum 08.11.22 Utviklingsveileder og nestleder for oppvekstforum gir en 
oppdatering fra møtet. 

Utviklingsveileder Gisle Hovdenak var ikke til stede på Samarbeidsforum og nestleder Tore 
Flottorp for oppvekstforum var ikke til stede i Oppvekstforum.  

Elise Marie Kringen fra Statsforvalteren gav en kort oppsummering av møtet 08.11.2022. 
Referat vil komme i sin helhet.  

- Det ble formidlet at tilskuddsordningen heretter skal ligge under avd. for lærerutdanning 
v/ dekan Hilde Inntjore. Målet er også å få til en mere praksisnær utdanning gjennom 
dette partnerskapet.  

- NOU 2022: 13 Med videre betydning, Et helhetlig system for kompetanse- og 
karriereutvikling i barnehage og skole ble nevnt.  

- Statsforvalteren inviterer til samling 17. og 18. januar Meld dere på og spre det gode 
budskap! 

Her er direkte lenken til arrangementet:  

https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Barnehage-og-opplaring/nasjonale-satsinger-for-
kompetanseutvikling/fagsamling-for-kompetanseordningene-rekomp-dekomp-og-
kompetanseloftet-17.-18.januar/ 

- Referat fra Samarbeidsforum vil komme  

Vedtak:  
Oppvekstforum tok informasjonen til orientering. 

 

53/22 Endring av møtedato 

Statsforvalteren arrangerer arbeidsseminar 17.01.23 og 18.01.23 ber utviklingsveileder om 
å flytte møtet i oppvekstforum den 18.01.23 til 25.01.23. 

Vedtak:  
Møtet som er planlagt den 18.01.23 flyttes til 25.01.23 

 

 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Barnehage-og-opplaring/nasjonale-satsinger-for-kompetanseutvikling/fagsamling-for-kompetanseordningene-rekomp-dekomp-og-kompetanseloftet-17.-18.januar/
https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Barnehage-og-opplaring/nasjonale-satsinger-for-kompetanseutvikling/fagsamling-for-kompetanseordningene-rekomp-dekomp-og-kompetanseloftet-17.-18.januar/
https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Barnehage-og-opplaring/nasjonale-satsinger-for-kompetanseutvikling/fagsamling-for-kompetanseordningene-rekomp-dekomp-og-kompetanseloftet-17.-18.januar/
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Resterende saker blir tatt opp i neste møte i oppvekstforum  

 

54/22 Gjennomføring av møter i regionen 

Til nå har det vært tradisjon for at møter i Oppvekstforum avholdes i Arendal.  
Bør møtelokasjon variere slik at vi besøker hverandre? 

Vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

55/22 RKG Oppvekst 

Det har enda ikke blitt avholdt nytt møte. Medlemmene bes melde inn aktuelle saker. 

Forslag til vedtak: 
Oppvekstforum tar saken til orientering 

 

56/22 KONA 

Det har blitt brukt tid i oppvekstforum på å forberede oss til KONA samlinger. Er det noe 
medlemmene ønsker å fortsette med? 

Forslag til vedtak: 

Oppvekstforum er en god arena for faglig utvikling og samarbeid. Derfor er det naturlig at 
medlemmene fortsetter å bruke noe av den tilmålte tiden til å forberede seg til KONA 
samlinger. 

 

57/22 Fagforbundets representasjon i Oppvekstforum og arbeidsgruppen for 
Kompetanseløftet for 
spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Det er kommet spørsmål om Fagforbundets representasjon i Østre Agder og om den bør 
utvides. 

Forslag til vedtak utarbeides på bakgrunn av drøftelsen i møtet. 

 

58/22 Innmeldte saker fra Vegårshei. 

a) Innkallinger og Referat i P360 

Sekretariatet bes legge disse dokumentene i P360. 

Forslag til vedtak: 

Alle dokumenter legges i P360 og medlemmene kobles til saksdokumentet. Utsendelsen av 
dokumentene blir gjort som i dag, med lenke til PDF på web. 

 

b) Ressurser fra PEDIkt 

Kommunen ønsker at ressursene fra PEDIkt deles. 
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https://dekomp.uia.no 

Forslag til vedtak: 
Utviklingsveileder sender ut lenke til medlemmene i oppvekstforum. 

 

59/22 Eventuelt 

 

 

 

https://dekomp.uia.no/

