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Møtereferat 

 

 

Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 

 

Referent Sted Tid  

Helene Kløcker  Tyholmen Hotel 16.12.22 09-00 – 13.00   

 

Til stede 

Lina Flaten – Gjerstad, Tove Lyngedal – Grimstad, Gunn Alice Andersen og Dorthe Rasmussen – Arendal, 

Siv Turid Eppeland, Åmli, Janne Broms – Risør, Berit Hauge Valle - Vegårshei  

 

Anne Quist Paulsen møtte fra UiA 

Anita Skåland, Fagforbundet,  

Anniken Lundervold Holtan, Utdanningsforbundet.  

Elin G. Skjulestad, Private Barnehagers Landsforbund.  

 

Forfall; 

Line Løvjomås Larsen  

Tone Sissener, Statsforvalteren i Agder 

 

Gisle Hovdenak og Helene Kløcker møtte fra sekretariatet. 

 

 

Saksnummer og saksnavn 

18/22 Godkjenning av referatet fra møte i Fagutvalg for barnehager i Østre Agder 14. oktober 2022. 

Vedtak: 
Referatet godkjennes.  

 

19/22 Rekomp. 

a) Status høsten 2022. 

Utviklingsveileder gir en oppdatering på utviklingen denne høsten. 
Pulje 0 er ferdig. Det har vært gode mellomarbeid og gode prosesser. Fint med dette før 
overgang til nye puljer. Det er ønskelig og viktig å ha mer av det som er i pulje 0 med videre. 
Viktig for å lære å lede et utviklingsprosjekt og organisasjonsutvikling. Mulig man har 
overvurdert styrer og barnehageleders kompetanse i å lede utviklingsprosjekt. Evalueringen vil 
gi oss et bilde av hva det bør legges vekt på fremover.  
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Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering 

 

b) Evaluering og vurdering av Rekomp i Østre Agder. 

Forslag til evalueringsskjema Rekomp foreligger og ble sendt ut til medlemmene av Fagutvalget 
i forkant av møtet 16. desember.  

Utviklingsveilederne gir et innblikk i prosessen bak. De ble delt opp i tre grupper der alle 
gruppene fikk komme med tilbakemeldinger om evalueringen. Videre prosess er at 
utviklingsveilederne legger til grunn tilbakemeldingene som er blitt gitt, finpusser, justerer og 
sender ut på en ny «høringsrunde» rett etter nytt år. Tilbakemeldinger fra medlemmene skal 
deretter sendes inn skriftlig innen fredag 13. januar 2023.  

Vedtak: 
Evalueringsskjemaet sendes ut til deltakerne med de endringene som fagutvalget vedtar. 

 

c) Rekomp våren 2023.  

Gjennomgang av påmelding og fordeling mellom puljene. Gisle la frem en oversikt over pulje 
4,5,6,7 og 8 kombinert med fagansatte UiA.  

Det kan bli nødvendig for å gjøre prioriteringer rundt deltakelse i puljer. Fagutvalget drøfter 
prinsippene for en rettferdig fordeling av plasser i puljene. Det er en stund siden 
utviklingsveileder har vært på besøk på styrersamlinger i kommunene, dette et aktuelt tiltak i 
oppstarten av nytt år 

Vedtak:  
Utviklingsveileder inviteres til kommunenes styrersamlinger i januar etter behov. 

 

20/22 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Fagutvalget får en kort statusoppdatering på plan og fremdrift. Utgangspunktet var at Helene skulle 
gå gjennom samme presentasjon som ble vist i Oppvekstforum 14. desember. Dette ble det for 
knapp tid til.  

Det er på planen å utarbeide et forslag til en regional kartlegging av kompetansebehov i 
barnehager og skoler i Østre Agder regionen. Målet med en slik kartlegging er å få et samlet 
regionalt bilde som kan bidra til å stake en kurs for arbeidet. Utviklingsveilederne er i kontakt med 
andre regioner, blant annet Lister pedagogiske senter, for å lære hvordan de går frem.  

Kartleggingen er en viktig del av grunnmuren i Kompetanseløftet og må gjøres grundig i 
sammenheng med videre forankring. UiA vil bidra i arbeidet med kartleggingen som starter i 2023. 

Vedtak: 
Fagutvalget støtter forslaget om en regional kompetansekartlegging. 
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21/22 Møtedatoer 2023 

Vår Høst 

27.01.23 25.08.23 

03.03.23  06.10.23 

14.04.23 10.11.23 

02.06.23 15.12.23 

 

Vedtak: 
Forslag til møtedatoer godkjennes 

 

22/22 Partnerskapsavtalen med UiA. 

Forslag til endringer i partnerskapsavtalene er sendt til UiA. Disse skal gjennomgås i løpet av januar 
da avtalene i utgangspunktet ble gjort med Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

Tilskuddsordningen er nå lagt til Avdeling for lærerutdanning, UiA 
 
Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering 

 

23/22 Samarbeidsforum. 

Leder i Fagutvalget gir en kort oppsummering fra møtet. Referat vil komme.  

 Tilskuddsordningen er fremover lagt til avd. for lærerutdanning, UiA 

 Leder for samarbeidsforum Tone Sissner opplyser om at ståstedsanalysen ikke er ferdig før 2024 

 Høringskonferanse NOU 2022: 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og 
karriereutvikling i barnehage og skole. Hensikten med høringskonferansene er å informere om 
innholdet i NOUen, åpne for diskusjon om forslagene og oppmuntre til å gi høringssvar.  
 
- 10. januar 2023 Oslo, Oslo Kongressenter Folkets Hus  
- 11. januar 2023 Tromsø, Scandic Ishavshotel  
- 13. januar 2023 Bergen, Scandic Bergen City 
 
Vil du være med å forme fremtidens etter- og videreutdanning i barnehage og skole 
Meld deg på høringskonferanse i Oslo, Tromsø eller Bergen (frist 20. desember): 
https://www.udir.no/.../horing-om-et-helhetlig-system.../... 
 

 Her kan du lese mer om tilskuddsordningen i Udir 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/tilskuddsordningene-for-
lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/ 
 

 Her kan du lese mere om tilskuddsordningen UiA 
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/de-nasjonale-satsingene-for-kompetanse-i-barnehage-og-
skole-paa-agder 
 

Vedtak: 
Fagutvalget tar saken til orientering. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/horing-om-et-helhetlig-system-for-kompetanse--og-karriereutvikling-i-barnehage-og-skole/?fbclid=IwAR174D3zw_aE_DCCMGz5KlZ6DWQ6Fbzsr-IRe48RuRmFEnToY4wIcDj1MbI#hoeringskonferanser
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https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/de-nasjonale-satsingene-for-kompetanse-i-barnehage-og-skole-paa-agder
https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/de-nasjonale-satsingene-for-kompetanse-i-barnehage-og-skole-paa-agder

