Kristiansand 16. mars 2015
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: Faggruppe Utdanning
: 14. april 2015
: kl. 09:30 - 13:00
: Svein Hansen
: D3 007 UiA Gimlemoen

Deltakere:
Aust-Agder:
Østregionen
Arendal
Setesdalsregionen
Fylkeskommunen
Utdanningsforbundet
Fylkesmannen
Vest-Agder:
Lister
Lindesnes
Kristiansand
Fylkeskommunen
Fylkesmannen
Knutepunkt Sørlandet
UiA

Utdanningsforbundet
KS Agder

Representant
Niels Songe-Møller
Aaserud, Roar
Line Håberg Løvdal
Bernt Skutlaberg
Ottar Stordal
Karen Junker

vara
Inger S. Bømark Lunde
Øystein Neegaard
Inger Lise Grønsand
Stein Kristiansen
?
?

Svein Hansen
Tor Sverre Bentsen
Gerd Inger Haugland
Arly Hauge
Kristin Robstad
Arnt Jørgen Eidså
Marit A. Nielsen
Bjørn J. Monstad
Birte Simonsen
Åse Løvdal
Torbjørn Henrik Torblå

Sara Aamodt
Even Schau
Nina Skjeseth
Åse Holthe
Magnus Mork
Steinar Harbo

Svein Ove Olsen

SAKSLISTE:
5/15 Referatsaker


Godkjenning av referat fra 20. januar 2015

6/15 Refusjonssatser for betaling mellom kommunene


Se vedlegg

7/15 Faggruppe Utdanning
Innspill fra Svein Hansen:
Jeg ble på forrige møte i «»Faggruppe Utdanning» valgt til leder for Faggruppe Utdanning.
Hovedbakgrunn var visstnok et ønske om at kommunene skulle ta et større ansvar for
utvikling og innhold i forumet. En del av bakgrunnen for opprettelsen var «Epleheftet» og
samarbeid rundt videreutdanning i skolen. Som en oppfølger ble Skoleeierforum opprettet av
rådmannsutvalget i KS Agder. Etter hvert(våren 2013) ble navnet endret til «Faggruppe
Utdanning» og Fylkeskommunene overtok lederansvaret og hadde et større ansvar for
utvikling og innhold i forumet. Samarbeid mellom de ulike aktørene rundt føringene i
«Regionplan Agder» ble etter det, det mest sentrale tema på møtene. Og som dere ser i
vedlagte mandatet vedtatt 31.01.14 2014 ble Faggruppe Utdanning sitt mandat formulert
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som « ledd i en struktur for å operasjonalisere «Regionplan Agder 2020» i tillegg til at
Faggruppen er en ressurs for rådmannsgruppen».
Som en ser i vedlagte mandat for Faggruppe Utdanning skisserer mandatet følgende mål og
oppgaver:
- Faggruppen skal, gjennom strategisk notat, komme med anbefalinger til
handlingsprogrammet som ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020
- Faggruppen er møteplass og arena for drøfting av saker av felles interesse for Agder
på utdanningsområdet. I hovedsak gjelder dette saker vedr kompetanseutvikling,
kvalitetsutvikling, og koordinering av/samarbeid om disse.
- Også andre saker/tema som er direkte tilknyttet utdanningsfeltet kan tas opp
- Faggruppen er en arena for toveis informasjon mellom skoleeiere, fylkesmennene,
UiA, Utdanningsforbundet og KS.
Min mening er at Faggruppe Utdanning de siste par årene har hatt for lite fokus på andre og
tredje punkt som er de punkt som er nærmest skolehverdagen, og det har ført til mindre
interesse for forumet i kommunene. Jeg mener også at vi i forumet har hatt for lite utfordring
av interne og eksterne aktører som kan bidra til debatt rundt relevant forskning, gode
praksiseksempler og gode utviklingsprosesser. Et tegn på denne manglende interessen er at
det blant annet nesten aldri meldes inn saker til forumet. Leder og KS setter som regel opp
alle sakene på sakslista.
Mitt ønske til neste møte i Faggruppe utdanning 14.april er derfor at alle aktører og da spesielt
regionene tar en diskusjon på hva vi vil med Faggruppe Utdanning, og hvordan vi kan vitalisere
dette forum hvis vi vil at det fortsatt skal eksistere. Dette blir hovedsaken på møtet den 14.
april. I prinsippet burde denne saken vært diskutert med arbeidsutvalget først, men da det ikke
har vært mulig å finne et møtetidspunkt i AU før den 14., tar vi saken direkte inn på møtet den
14.

8/15 Framtidas kompetanse, en medlemsdialog



Orientering ved seniorrådgiver Marianne Lindheim, KS
Se: http://www.ks.no/tema/Skole-og-oppvekst/Skole/Skoleeier/framtidaskompetanse/

9/15 Neste møtedato
 Forslag: 13. oktober kl. 09.30 – 13.00.
10/15|Eventuelt
Forfall og eventuelle andre saker meldes torbjorn.torblaa@ks.no innen 7. april 2015
Med vennlig hilsen
Torbjørn Henrik Torblå
Seniorrådgiver
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