Referat fra møte i Faggruppe utdanning 19.9.2017
Sted og tid: Fylkeshuset i Kristiansand, Tordenskjoldsgate 65, kl 11-15, Møterom
Flekkefjord
Forfall: Østregionen og Aust – Agder fylkeskommune
De som var tilstede, er markert med grønt på s. 4

Agenda:
17/17: Gjennomgang av referat fra sist møte + innkalling og frammøte i dag
Referat fra møte 10.5.17 ble godkjent. Innkalling ble godkjent med
eventueltsaker.
18/17: Representanter til Faggruppe utdanning, en gjennomgang
Representanter og varapersoner ble gjennomgått, se s. 4. Det ble bedt om at
representanter til AU blir sak i neste møte.
19/17: Orientering om prosess for revisjon av Regionplanen.
Arly Hauge delte ut «Innspill til oppstart av planarbeid og planprogram for
revisjon av Regionplan Agder 2010» og orienterte om prosessen. Innspill er
sendt inn innen fristen, men det viser seg at det er tid til å ta inn de innspill som
kom fram i møtet. Revidert innspill sendes inn.
20/17: Hvordan skal vi jobbe, og hva skal vi jobbe med i Faggruppe utdanning i
2017 og 2018?
Det var tilslutning til AU´s forslag. Det var diskusjon, og det ble gjort noen
endringer som er lagt inn i punktene under.


Fra A: Fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging i hele
opplæringsløpet:
 En tett og god oppfølging av den enkelte barn/ungdom/student. Avviker noen
barn/elever fra en forventet progresjon aktiveres et tverrfaglig støtteapparat
som har som oppgave å hjelpe barnet/eleven.
God samhandling rundt elever med store tverrfaglige behov
 Fra B: Økt vekt på fremragende undervisning og ledelse:
 Utvikling av høyere kvalitet i ledelse på alle nivå
Med ledelse i sentrum (programmets tittel)
Topplederprogram for kommunalsjefer i Agderkommunene


Fra C: Etablere regionalt samarbeid om utdanningsforskning og
kompetanseutvikling:
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 Utvikle, fornye og implementere et system for etter- og videreutdanning»
som tar utgangspunkt i regionens behov
Hvordan få til et godt samarbeid mellom UIA, kommunene og
fylkeskommunene?

21/17: Tverrfaglig innsats, utenforskap, psykisk helse
Innledning ved Kristin Slaaen Svendsen, Kristiansand kommune, Ragnhild
Søbye, rektor ved SMI-skolen i Kristiansand og Arly Hauge. PP-presentasjon ble vist
og var utgangspunkt for diskusjon. Diskusjonen viste at her har vi en del utfordringer
i forhold til elever med store sammensatte behov. Faggruppen holder tak i dette
videre, jfr sak 20/17 ovenfor.

22/17: Status ledelsesprogrammet
Linda Hye ved UIA var på utenlandsreise, men hadde laget et notat om status. Dette
ble lagt fram i møtet. I notatet står det «pilot». Hva menes med det? Leder ber om en
avklaring.
23/17: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen
Skoleeierne i Agderfylkene drøftet på Utdanningsmøtet i vår hva slags nettverk som
ville være mest egnet i dette arbeidet. Sammen med Fylkesmannen ble man enige om å
benytte de eksisterende regionale nettverkene i fylkene.
Kort status fra de regionale nettverkene: (ikke utfyllende)
Alle de fem regionale nettverkene har levert inn søknad til FM.
Østre Agder: Styrket læringsmiljø gjennom implementering av ny overordnet del av
læreplanverket

Lister: Læringsmiljø, mindre spesialundervisning, bedre tverrfaglig innsats,
kompetanseheving, ledelsesutvikling
Knutepunkt Sørlandet: Inkluderende læringsmiljø, ped.-senteret har oppdraget,
UIU-modell, bygger på det en allerede gjør
Setesdalsregionen: Skriving i alle fag, to kommuner er med
Lindesnes: Mer av det en holder på med; lærende org., inkluderende barnehage- og
skolemiljø

24/17: Møteplan
19. september 2017

Faggruppemøte

11-15 Kristiansand

3. november 2017

AU

9.30-12. 00 Kristiansand

21. november

Faggruppemøte

11-15 Kristiansand

30. januar 2018

AU

9.30-12.00 Kristiansand
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14. februar 2018

Faggruppemøte

11-15 Kristiansand

25/17: Gjesteelevsatser gjeldende fra 01.01.18
Gunnar Skaar la fram en agdervariant av satsene som brukes i Rogaland og i
Hordaland. Små justeringer ble gjort i møtet. Gunnar bearbeider og sender ut nytt
skriv om satser.
26/17: Evt
1. UIA: orientering om en satsing på psykososialt læringsmiljø inkludert
mobbing

Astrid Birgitte Eggen orienterte. UIA har staset på dette og har bl.a.
studentombud, Si-fra-system og to stipendiater
2. Faggruppe utdannings (FU) rolle i fagfornyelsen
Leder tok opp saken. Det er enighet om at FU ikke vil ha en stor rolle i
fagfornyelsen. Ofte korte frister for høringsuttalelser, det meste må foregå på
skole og kommunenivå. FU kan bli engasjert ved for eksempel regionale
samlinger.
3. Tore Haus tiltrer som utdanningsdirektør 1.11.17. FU ønsket han
hjertelig velkommen.
4. Gunnar Skaar minnet om Mentor A. Han viste til skriv han sendte ut
samme dag. Det er fortsatt ledige plasser.

Arendal 20.9.17
Roar Aaserud
Leder
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Aust-Agder:

Representant

Vara

Østregionen

Niels Songe-Møller
niels.songe-moller@grimstad.kommune.no
Aaserud, Roar
Roar.Aaserud@arendal.kommune.no
Line Håberg Løvdal
Line.Haberg.Lovdal@e-h.kommune.no
Bernt Skutlaberg
Bernt.Skutlaberg@austagderfk.no
Ottar Stordal
Ottar.Stordal@utdanningsforbundet.no

Tonje Berge Austad

Lister

Svein Hansen Tore Haus
svein.hansen@flekkefjord.kommune.no

Sara Aamodt

Lindesnes

Even Schau
Lena Wilhelmsen
Even.Schau@audnedal.kommune.no
Svein Ove Ueland
Roy Wiken
svein.ove.ueland@kristiansand.kommune.no
Nina Skjeseth

Arendal
Setesdalsregionen
Fylkeskommunen
Utdanningsforbundet

Øystein Neegaard
Henri Tore Viki
Stein Kristiansen
Hanne Hansson

Vest-Agder:

Kristiansand

Knutepunkt Sørlandet Arnt Jørgen Eidsaa
ArntJorgen.Eidsaa@lillesand.kommune.no
Fylkeskommunen
Arly Hauge
Arly.Hauge@vaf.no
Utdanningsforbundet Svein Ove Olsen
sveols@udf.no

Steinar Harbo

Fylkesmannen

Aase Kildal
fmavaki@fylkesmannen.no
Fra neste møte: Tore Haus

Elise Marie Kringen

Astrid Birgitte Eggen

Kenneth Stubhaug
Karlsen

UiA

astrid.b.eggen@uia.no

KS Agder

Greta Hilding
Jørn Varhaug
Siri Asdal
Gunnar Skaar
skaargunnar@gmail.com
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Åse Lill Kimestad
Tor Anders Råbu

Aase Kildal

Jan Inge Tungesvik

