Møte i Faggruppe utdanning 10.mai 2017

Saksliste:
8/17: Gjennomgang av referat fra sist møte + innkalling og frammøte i dag
Ingen kommentarer til referat og innkalling

Frammøte::
Aust-Agder:

Representant

Vara

Østregionen

Niels Songe-Møller

Tonje Berge Austad

Arendal

Aaserud, Roar

Øystein Neegaard

Setesdalsregionen

Line Håberg Løvdal

Katharina Skavoll

Fylkeskommunen

Bernt Skutlaberg

Stein Kristiansen

Utdanningsforbundet

Ottar Stordal - forfall Hanne Hansson

Vest-Agder:
Lister

Svein Hansen

Sara Aamodt

Lindesnes

Even Schau

Lena Wilhelmsen

Kristiansand

Nina Skjeseth

Roy Viken

Knutepunkt Sørlandet Arnt Jørgen Eidsaa

Steinar Harbo

Fylkeskommunen

Arly Hauge

Åse Lill Kimestad

Utdanningsforbundet

Svein Ove Olsen

Tor Anders Råbu

Fylkesmannen

Kristin Robstad

Elise Marie Kringen

UiA

Astrid Birgitte Eggen

Forfall

Greta Hilding

Forfall

Jørn Varhaug
Siri Asdal
KS Agder

Gunnar Skaar

Jan Inge Tungesvik

De som var på møtet står med uthevet skrift

9/17: Desentralisering ordning for kompetanseheving i skolen (etterutdanning). Se
sak 7/17 fra møte i Faggruppe Utdanning 15.02.17
Regionene i Vest-Agder hadde på forhånd har sendt inn synspunkter på nettverk og tema.
Det er ønskelig å bruke eksisterende nettverk knyttet til de pedagogiske sentre.
Informasjon fra Fylkesmannen:
Prioriterte tema fra sentralt hold er fokus på tidlig innsats, læringsmiljø, grunn-leggende
ferdigheter, gjennomføring vgs og tverrsektorielt arbeid. De prioriterte temaene kan være
ulike fra region til region. Faggruppe utdanning kan fungere som fora for erfaringsdeling og
koordinering
Ordningen understreker kommunenes ansvar for etterutdanningen og er en dreining tilbake
til mot desentralisert styring av etterutdanningen i samarbeid med UH-sektoren
Kommunene står fritt til å velge hvilket universitet en knytter samarbeid mot
Fylkeskommunene ikke med ennå men skal inn etter hvert
Lokale prioriteringer skal bygge på lokalt analysearbeid, og skal ha et langsiktig fokus.
Tiltakene kan brukes til å forsterke eksisterende satsinger, men må knyttes opp mot
nettverkssamarbeid. Kommuner som ikke vil delta i felles nettverk i dette samarbeidet vil
ikke få ta del i midlene. Samarbeid mellom 2 kommuner mange nok til å bli godkjent som
samarbeidsnettverk
Fordeling av midler gjøres ut fra lærerårsverk
Jørn Varhaug: UiA støtter ordningen, men ønsker en tett dialog med kommunene slik at UiA
blir det naturlige valget.
Et nettverk på 8-9 kommuner i østre del av Aust-Agder holder på med en avklaring på om
alle kommunene er med i et felles nettverk rundt dette. De ønsker å fremme en bestilling til
UiA allerede i vår.
Setesdalregionen legger ikke opp til en så rask prosess
Framdrift:

Saken drøftes videre med alle kommunene på utdanningsmøtet 19.mai
Kommunene bør sette i gang analysearbeid snarest mulig
Kommunene må ha prosesser for forankring ute på ansattnivå
Regionene utfordres til å tenke fram mot utdanningsmøtet 18.05

10/17: Kompetanseutviklingsprogram for administrativ skole- og barnehageeier på
Agder. Inngåelse av avtale. Oppstart og fremdrift
Det var på forhånd sendt ut skisse til kontrakt og innhold i programmet. Det var fra før
skissert fra UiA at kostnad for totalt program var kr.700.000. UiA kunne gå inn med en
egenandel på kr.350.000 for å inkludere en forskningsdel, mens Fylkesmannen har satt av
kr.350.000.
I det nye forslag til kontrakt har UiA satt total kostnad for programmet til kr.950.000 med
deres egenandel kr.300.000. Egenandel for kommunene var forutsatt å være reise, opphold,
bespisning og tidsbruk.
Det er litt overraskelse over at de tidligere avtale rammene og forpliktelsene til UiA er
endret, men deltakerne i Faggruppe Utdanning forutsetter at de siste 300.000 kan
finansieres med NUBAS-midler og OU-midler fra KS. KS har også liggende ca 400.000 i
resterende GNIST-midler der noen av disse kanskje kan brukes.
Konklusjon: Faggruppe utdanning ber Fylkesmannen inngå avtale med UiA om 2-årig
kompetanseutviklingsprogram for administrativ skole- og barnehageeier på Agder innenfor
en ramme på kr.950.000. Kr.300.000 av dette er egenandel fra UiA for å inkludere en
forskningsdel. Det må avklares hvordan det blir med eventuell senere søknad om OU-midler
hvis Fylkesmannen signerer kontrakten.
Saken fremmes til rådmannsgruppa for godkjenning før signering av kontrakt med UiA
Programmet starter opp våren 2018 og avsluttes høsten 2019. Høsten 2017 gjennomfører
UiA en survey blant deltakerne.
Det forutsettes som tidligere at utdanningsprogrammet går over 4 semester der styringsgruppa har endelig avgjørelse på innhold og forelesere i inntil 25% av utdanningsprogrammet. Finansiering av faglig innhold i disse 4 semester gjøres innenfor de kr.950.000.
Det forutsettes også at antall deltakere utvides til at det kan delta 2 fra de største
kommunene og de kommunene som har delt skole- og barnehageeier.

11/17: Skoleruter 2018-19 og 2019-20
Vedlagte forslag til skoleruter som ble sendt ut fra Fylkesmannen etter forrige møte i
Faggruppe utdanning i februar vedtas som gjeldende offisielle skoleruter for Agder for 201819 og 2019-20.
Hvis noen kommuner eller regionen ønsker endring av disse skolerutene tas det opp med
AKT direkte.

12/17: Kommunal delfinansiering av skoleskyss/avtale om skoleskyss mellom AKT
og kommunene
Konklusjon: Lindesnes- og Setesdalsregionen har ennå ikke landet på hva de samlet eller
individuelt går for mht avtaletype, og kommer med en tilbakemelding på dette snarest

mulig. Resten av kommunene/regionene ønsker at avtale om kilometerbasert avtale skal
videreføres for alle.

13/17: Sak meldt opp fra Universitetet i Agder: Innretning av grunnskolelærerutdanning GLU2017
Jørn Varhaug fra UiA innledet og utfordret på noen problemstillinger:
Hva skal en kalle 2-årig masterprogrampåbygning for allmennlærere for å bygge på til 5-årig
studie?
Hvor mange lærere ser en for seg vil benytte dette?
Skal en dele opp begynneropplæring i 2 fagretninger; realfag og språk, eller skal en satse på
et mer helhetlig fokus i begynneropplæringen?
Jørn var fornøyd med tilbakemeldingene han fikk fra FU, og tar det med seg tilbake til UiA for
videre drøfting

14/17: Revidering av Regionplan 2020
Fylkesskolesjef i Vest-Agder Arly Hauge og Inger Holen orienterte.
Arbeidet med nåværende Regionplan 2020 foregår som før samtidig som arbeidet med
revisjon av planen mot ny Regionplan 2030 starter opp og gjennomføres. Revisjonsprosessen
starter opp i 2017 med mål om politisk behandling i 2019.
Regionplan 2020 har gradvis og mer og mer blitt en felles plan som forankres ute på lokalt
nivå i alle kommunene, og den er gradvis blitt et felles grunnlag for alle regionene og
kommunene i arbeidet innenfor utdanningsfeltet. Det er viktig at vi i prosessen med den nye
planen får tak i de gode grepene som gir den samme brede forankringen også framover.
Det er viktig at utdanningsfeltet blir ivaretatt på en bra måte i ny plan, og Faggruppe
utdanning blir en sentral aktør i dette arbeidet.
Det fremmes en sak for rådmannsgruppa der faggruppen ber om et mandat for arbeidet
med revidering av regionplan Agder. Mandatet bør legge vekt på
1. Faggruppene må delta i prosessen
2. Revideringen må bygge på en evaluering av dagens plan, samt hvilke utfordringer
regionen står overfor
3. Tidsplan for arbeidet
4. Føringer

15/17: Representanter i Faggruppe Utdanning 2017/18 + valg av ny leder i
Faggruppe utdanning
De fleste representanter som er i dag fortsetter minimum 1 år til. De som ikke har avklart
dette gjør det til neste møte i september.

Leder og nestleder de neste 2 årene:
Roar Aaserud går inn som leder i Faggruppe utdanning de neste 2 årene, mens Arly Hauge
overtar som nestleder.
Ønske om sekretariathjelp for faggruppen fremmes til rådmannsgruppa Agder 2020

16/17: Eventuelt
Orientering fra Inger Holen om
Regional kompetansestrategi
-Det settes i gang et arbeid med regional kompetansestrategi for Agder. Formålet er å få frem
morgendagens kompetansebehov både for offentlig og privat sektor. Etter planen skal strategien
vedtas innen utgangen av 2017.
Regional folkehelsestrategi
-Det pågår et arbeid med regional strategi for folkehelse i Agder. Faggruppe utdanning bør gi innspill
til denne strategien som ledd i sitt arbeid med et sammenhengende utdanningsløp.
Økt satsing på levekår
-Vedtak i Sørlandstinget 23.03: Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene til å lede og å koordinere
en helhetlig og langsiktig levekårsatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner.
For å svare opp denne bestillingen inviterer begge fylkeskommunene til en rundebordskonferanse
den 14. juni. Kristin Robstad er allerede involvert i denne konferansen på vegene av Fylkesmannen og
kan da også representere faggruppe utdanning

Svein Hansen, leder faggruppe utdanning

