
Oppsummering  

Møte i RKG Oppvekst og utdanning Agder 26. januar 2023 

Deltakere 

Aktør Representant 

Region Østre Agder Esther Kristine Hoel, Tvedestrand  

Region Kristiansand Lisa Eiken, Iveland (vara for Einar Buø) 

Region Lister Svein Hansen, Flekkefjord  

Region Setesdal Line Håberg Løvdal (nestleder RKG), Evje- og 

Hornnes 

Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad (leder RKG) 

Arendal kommune Øystein Neegaard  

Agder fylkeskommune Arly Hauge 

Bjørn Stian Hellgren (gjest) 

Statsforvalteren i Agder Ingunn Lund (vara for Tore Haus)  

Universitetet i Agder Morten Brekke og Hilde Inntjore 

Utdanningsforbundet 

Agder 

Ottar Stordal (forhindret fra å delta) 

KS Agder Magnus Mork  

 

(I) Saker til informasjon (D) Saker til diskusjon (B) Saker til beslutning 
 

2/23  #vårtagder (I, D)  
-Innretning, veivalg og prioriteringer for samarbeidet på Agder.  
Bjørn Stian Hellgren orienterte om arbeidet med #vårtagder og Forum for levekår, 
likestilling, inkludering og mangfold. Dialog i møtet om mulighetsrom og temaer. Enighet 
om å fortsette dialogen. Vi holder av 24. mai for deltagelse på neste Forum for levekår. 
 

3/23 Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier (I, D, B) 
Sak utsatt. 
 

4/24 Statsforvalterens oppdrag og møter med barnehage- og skolesektoren (I, D) 
(barnevern, barnehage og skole) 
Ingunn Lund informerte. Se vedlegg for presentasjon (vedlegg 1) Nyttig dialog i møtet om 
blant annet statsforvalterens rolle og muligheter for veiledning og utviklingsarbeid sett 
mot kommunenes behov og forventninger. Enighet om å fortsette dialogen på et senere 
tidspunkt. 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/vartagder/forum-for-levekar-likestilling-inkludering-og-mangfold/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/vartagder/forum-for-levekar-likestilling-inkludering-og-mangfold/


5/23 RKG Oppvekst og de lokale kompetanseordningene (D) 
-Hvordan forstår vi tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling? 
Sak utsatt. 
 

6/23 Status prosjektet SkoleSec Agder (I, D) 
-Informasjonssikkerhet og personvern i skole og barnehage. Hvordan jobbe videre etter 
prosjekt? 
Sak utsatt. 
 

7/23 «En skole for vår tid». Hvordan tar vi dette videre? (I, B) 
Flere bruker ekspertgruppens rapport (er) i sitt utviklingsarbeid, blant annet Kristiansand 
kommune og Agder fylkeskommune. Dialog om mulig felles arbeid/tiltak tas opp på neste 
møte. 
 

8/23 Status arbeid felles retningslinjer lokalt gitt eksamen. (I, B) 
Østre Agder og Setesdal har etablert felles retningslinjer og samarbeid. Arbeidet med 
felles retningslinjer for hele Agder fortsetter med intensjon om få på plass for skoleåret 
2023/2024. Arendal kommune ved Øystein Neegaard koordinerer arbeidet. 
 

9/23 Saker fra KS barnehage og grunnskolenettverk, Digi Oppvekst (I, D) 
Ole P. Wongraven orienterte om pågående arbeid i Digi Oppvekst, som er et fag og 
prioriteringsutvalg for oppvekst i nasjonal samstyringsstruktur for digitalisering. Se vedlegg 
for presentasjon (vedlegg 2). Ole Wongraven er RKG Oppvekst sitt kontaktpunkt opp mot 
Digi Oppvekst, og RKG Oppvekst er Oles «bakland». 
 

10/23 Møter og ledelse RKG Oppvekst (B) 

• Møteplan RKG oppvekst våren 2023 og høsten 2023.  

• Rullering av ledelse RKG Oppvekst fra august 2023 
 
Sak om rullering av ledelse utsatt. Neste møte i RKG Oppvekst blir fredag 21. april kl. 
12.00-15.00 hos Statsforvalteren i Agder (Arendal). Møtet starter med enkel lunsj. 
 

11/23 Sørlandsk lærerstevne (I, D) 
Ottar Michaelsen og Leif Jensen orienterte om fjorårets gjennomføring og rammer og 
kontekst for Sørlandske lærerstevne. Se vedlegg for presentasjon (vedlegg 3). For temaer 
for årets stevne ble det spilt inn kurs for yrkesfaglærer, inkluderende praksis og 
utfordrende atferd.  
 

12/23 Eventuelt  
Ingen saker til eventuelt. 
 

 

Neste møte: Fredag 21. april kl. 12.00-15.00 hos Statsforvalteren i Agder (Arendal). Møtet 

starter med enkel lunsj. 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f38964bb67f4259b74967911799bdac/en-skole-for-var-tid_v5.pdf

