Referat Faggruppe utdanning 150217.
1/17: Gjennomgang av referat fra sist møte(se vedlegg), saksliste til dette
møtet og representasjon i Faggruppe Utdanning(se under)
Ingen kommentar
Referat fra forrige møte vedtatt.
Kristin Robstad/FM meldte inn en sak under eventuelt:
Desentralisering ordning for kompetanseheving i skolen (etterutdanning).
Representanter/frammøte Faggruppe Utdanning:
Aust-Agder:

Representant

Møtt

Vara

Østregionen

Niels Songe-Møller

Arendal

Aaserud, Roar

x

Øystein Neegaard

Setesdalsregionen

Line Håberg Løvdal

x

Berit Haugetveit

Fylkeskommunen

Bernt Skutlaberg

x

Stein Kristiansen

Utdanningsforbundet

Ottar Stordal

x

Hanne Hansson

Tonje Berge Austad

Vest-Agder:
Lister

Svein Hansen

Lindesnes

Even Schau

x

Lena Wilhelmsen

Kristiansand

Nina Skjeseth

x

Roy Viken

x

Steinar Harbo

Knutepunkt Sørlandet Arnt Jørgen Eidsaa

Sara Aamodt

Fylkeskommunen

Arly Hauge

Åse Lill Kimestad

Utdanningsforbundet

Svein Ove Olsen

Adelheid Frost Mykland

Fylkesmannen

Kristin Robstad

UiA

Astrid Birgitte Eggen Forfall
Greta Hilding

x

Forfall

Elise Marie Kringen

Møtt

Jørn Varhaug
KS Agder

Gunnar Skaar

Forfall
Jan Inge Tungesvik

2/17: Kompetanseutviklingsprogram for administrativ skole- og
barnehageeier på Agder. Tilbyder, innhold, rammer, finansiering og framdrift.
Viser til sak 12/16 i møtet i Faggruppe Utdanning 29.11.16(se vedlagte referat)
I etterkant av møtet 29.11 har saken vært diskutert både i utdanningsmøtet(09.12),
arbeidsutvalget til faggruppe utdanning(24.01) og arbeidsutvalget til
utdanningsmøtet(03.02). Det har også vært sjekket ut hvordan reglementet er i forhold til
behov for anbud kontra direkte bestilling. Representanter for Universitetet i Agder var med
på begge møtene i arbeidsutvalgene 24.01 og 03.02 for å redegjøre for «Rammer for et
topplederprogram for kommunalsjefer på Agder». Presentasjonen fra Morten Øgård på UiA
fra møtet ligger vedlagt.
Etter disse møtene er undertegnedes forståelse at en sitter en igjen med følgende innstilling
inn til møtet i Faggruppe Utdanning:
1: Det er ønskelig å fortsette arbeidet med å lage en samarbeidsavtale med UiA som
leverandør for et kompetanseutviklingsprogram(«topplederprogram») for skoleeiere(og
barnehageeiere?) på Agder. Formell behandling av dette tas videre til Faggruppe Utdanning.
Det er tidligst mulig å få en avtale om dette på plass til møtet i mai 2017.
2: Det overlates til møtet i Faggruppe Utdanning 15.02 å presisere mer konkret hvilken rolle
AU tilknyttet utdanningsmøtet skal ha og hvilken rolle AU tilknyttet Faggruppe Utdanning
skal ha i det videre arbeidet
3: UiA antyder en totalramme for et slikt topplederprogram på ca 700.000 der UiA er villig til
å gå inn med egne midler som dekker 50% av kostnadene. Fylkesmannen har i tillegg satt av
350.000. I tillegg signaliserer KS at det fins muligheter for bidrag via deres system. Skoleeier
sin del av finansieringen blir da maksimalt egne utgifter til arbeidstid, reise, opphold og
bespisning
Med dette utgangspunktet legges saken fram på møtet i faggruppe Utdanning 15.02. Forslag
til vedtak tas direkte i møtet
FM har kompetansehevingsmidler som skal brukes til dette.
Fra Aust –Agder kom det innspill på at NUBAS-midlene fra Aust-Agder kan tas inn i satsingen. Disse
kan brukes for å dekke for eksempel utgifter til kommunene i Aust-Agder. Beløpet til dette er ca
350.000,- kr.

Konklusjon:
UIA tildeles oppdraget med å tilby Kompetanseutviklingsprogram for administrativ skole- og
barnehageeiere på Agder.
Styringsgruppa for prosjektet er AU for utdanningsmøtene. Gruppa utvides med en representant
fra Utdanningsforbundet.
AU for faggruppe utdanning blir prosjektgruppe/arbeidsgruppe.
Økonomi håndteres iht pkt 3.
Vedtaket enstemmig vedtatt.

3/17: Mandat for eventuell styringsgruppe og eventuell arbeidsgruppe i
prosess med utforming og gjennomføring av kompetanseutviklingsplan
I forrige møte i Faggruppe utdanning ble Faggruppe utdanning valgt som styringsgruppe,
mens arbeidsutvalget ble utfordret til å legge fram et forslag til arbeidsgruppe for prosjektet
på første møte i 2017. I mellomtiden har Utdanningsmøtet ønsket at arbeidsutvalget til
utdanningsmøtet skal være styringsgruppe. Forslag til rydding og avklaring av dette tas
direkte i møtet.
Konklusjon:
Det utarbeides et forslag til mandat og dette sendes på mail til medlemmene i Faggruppe
Utdanning for tilbakemelding. AU for Faggruppe utdanning tar ansvar for at det utarbeides
et forslag.
Enstemmig vedtatt.

4/17 : Arbeid med anbefalinger i Strategisk notat
Som nytt fokusområde hentet fra anbefalinger i Strategisk notat foreslår arbeidsutvalget
etter flere innspill å sette fokus på overganger ungdomsskole – videregående skole for elever
med spesielle behov. PPT-leder i fylke og 1 PPT-leder fra et kommunalt PPT er utfordret til å
delta på møtet for å diskutere temaet. Avtaler om videre oppfølging tas direkte i møtet.
Marianne Lorentzen,v-a Fylkeskommunen.
Gjennomgikk opptaksforskriften ift overgangen til videregående skole. Herunder ansvar og
gjøremål ifm overgangen. Presentasjonen er oversendt. Samt hvordan det er tenkt å forberede
overgangen til videregående skole.
Konklusjon:
FGU ønsket et utvidet perspektiv ift overgangen til videregående skole. AU får oppgaven med å
formulere tematikken. Det kan tenkes at det nedsettes ei arbeidsgruppe. Gjerne ift temadager og
evt en lengre tidshorisont for satsinger.

5/17: Forslag til skoleruter 2018-19 og 2019-20
I samarbeid mellom KS og Fylkesmannen legges det fram forslag til skoleruter for 2018-19 og
2019-20. Disse tas med ut til regionene til drøfting etter møtet og behandles endelig på
møte i faggruppe Utdanning
Konklusjon:
FGU utarbeidet felles innstillinger til skoleruten.
FM oversender reviderte skoleruter.

6/17: Møtedatoer 2017
Forslag til møteplan for Faggruppe Utdanning 2017:
10.mai kl.11.00-15.00, (AU utd.møtet 0900-1100)
19.september11.00 – 15.00, (AU utd.møtet 0900 -1100)
21.november kl.11.00-15.00 (AU utd.møtet 0900 – 1100)
Konklusjon:
Møtedatoer enstemmig vedtatt.

7/17: Eventuelt
Desentralisering ordning for kompetanseheving i skolen (etterutdanning)
Kristin orienterte om endringer i ordningen med desentraliset etterutdanning. Stortingsprop
om temaet kommer til våren 2017. Dette vil få konsekvenser for hvordan dette arbeidet får
støtte til og hva som skal legges til grunn.
Det er ca 100 mill til fordeling i Norge i 2017. Potten ser ut til å kunne øke i årene som
kommer. Behovene regionalt er hovedfokuset.
FM skal legge til rette for kompetansenettverk.
FM kommer tilbake med mer info. Se presentasjon. Kristin oversender presentasjonen.
Konklusjon:
FGU tok presentasjonen til orientering.

Even Schau
Vikarreferent

