Agder

Til:

Møtedeltakere
Alle kommuner og fylkeskommuner på Agder
Kristiansand 18.02.2013

REFERAT FRA MØTE I SKOLEEIERFORUM AGDER OG MØTE MED
UiA
Tid: 25. januar 2013, kl. 09.00 - 11.00
Sted: Rom A7001 på UiA, Gimlemoen
Tilstede: Karen Junker, Magnus Mork, Bjørn Monstad, Marit Aamodt Nielsen, Birte Simonsen,
Astrid Birgitte Eggen, Kari Repstad, Marianne Moen Knudsen, Åse Løvdal, Arly Hauge, Stein
Kristiansen, Line Håberg Løvdal, Odd Arne Eliassen, Berit Robstad, Niels Songe-Møller, Liv Landås,
Roar Aaserud, Tor Sverre Bentsen, Nina Skjeseth, Torbjørn Henrik Torblå
Forfall: Gunnar Skaar, Gerd Inger Haugland, Geir Svenningsen, Janne Korsgård

Saksliste:
1/13 Referatsaker
 Referat fra møte 23.11.2012 Godkjent
 Gjennomgang av representanter til Skoleeierforum Agder
o Fylkesmannen i Aust-Agder: vara: ?
17/12 Regionplan 2020 - Utdanning
 Utarbeidelse av strategisk notat
o Forslaget ble bearbeidet på møtet og leder og sekretariat fikk fullmakt til å
fullføre notatet
 Se vedlegg
o Videre saksgang:
 Strategisk notat skal bidra til å operasjonalisere og konkretisere
tiltak i handlingsprogram for oppfølging av regionplan Agder 2020.
Skoleeierforum ble invitert til å ta rollen som faggruppe Utdanning
i denne sammenheng. Utkast strategisk notat ble presentert for
rådmannsgruppen 15.05. Formuleringer fra anbefalingene i
strategisk notat ble utgangspunkt for aksjonspunkt i tiltak og
fremdriftsplanen i handlingsprogrammet. Strategisk notat skal
presenteres for politisk samordningsgruppe 18. mars og blir
dermed politisk forankret i hele Agder- regionen. Hvert punkt blir
systematisk fulgt opp gjennom etablerte rutiner i løpet av 2013.
Statusrapport blir lagt frem for fylkestingene tidlig i 2014. Status
2013 blir så utgangspunkt for revisjon av handlingsprogrammet
ved årlig rullering av handlingsprogrammet.
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2/13 Saker fra UiA
 Mentor A v/Kari Repstad
o 110 deltakere:
 62 fra barnehage
 45 fra grunnskole
 3 fra videregående skole
o Vet ikke hvor lenge staten vil gi midler til dette, men i år vil utlysningen
av midler komme i februar, noe som vil føre til at vi kan være tidligere
ute med informasjon til kommunene.
o Håper å kunne tilby undervisning både i Aust- og Vest-Agder neste år
om det blir nok midler.
o MentorA oppfordres til å henvise til nettsider som gir god informasjon.

3/13 Eventuelt
 Utvikling og gjennomføring av videreutdanningsprogrammet «Ledelse i
skolen» (30 sp)
UiA v/fakultet for humaniora og pedagogikk har fått innvilget søknad til
Utdanningsdirektoratet om midler til.
Denne videreutdanningen skal bidra til å rekruttere og kvalifisere lærere til
skolelederstillinger, og gi lærere bedre forutsetninger for å kunne påta seg og
ivareta lederoppgaver i skolen på en god måte.
Målgruppen er lærere med fortrinnsvis flere års erfaring og lærere som
allerede har lederoppgaver som teamledere eller lignende.
Tilbudet vil bli gitt på Bachellor-nivå.
Skoleeierforum Agder oppfordrer UiA om å ta dette opp med U.dir slik at et
kan gis på masternivå.
Innen referatet ble utsendt er fruktene allerede høstet. Bjørn J. Monstad
opplyser at tilbudet vil være på masternivå!
Videreutdanningen er en del av «kompetanse for kvalitet» og vil bli satt i gang
allerede høsten-13. Udir. vil utlyse tilbudet i februar med søknadsfrist til Udir.
15. mars. Dette vil kunne tas inn i videreutdanningspakken!
Skoleeierforum har tidligere diskutert behovet for noe liknende, og vi håper
derfor på søkere fra Agder til dette programmet.
 Arbeidslivsdag på UiA 29. januar.
o http://www.uia.no/arbeidslivsdag

Neste møte 26. april 2013
Torbjørn Henrik Torblå
Seniorrådgiver
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