FYLKESMANNENS UTDANNINGSMØTE
FARSUND RESORT 10.10.12
Saker:
Skoletilhørighet – enkeltvedtak etter opplæringsloven § 8-1
Maiken Messel, seniorrådgiver FMVA orienterte. Presentasjon tilgjengelig på
Hjemmesiden til FM.
NODE Eyde nettverket
Tora Hansen-Tangen og Tanja Erichsen, NODE New Faces, orienterte
om spennende og trygge arbeidsplasser på Agder. Presentasjon tilgjengelig
på hjemmesiden til FM.
Presentasjon fra Farsund
Tore K. Haus, kommunalsjef Farsund kommune, orienterte om blant annet
tilstandsrapporten og hvordan det jobbes med denne som et nyttig verktøy. Det ble
også orientert om betydningen av Lister pedagogiske senter som
kompetansebase, utfordringer knyttet til tilpasset opplæring, betydningen av
å engasjere foreldre og aktiv bruk av kommunalt foreldreutvalg. Presentasjon tilgjengelig på
hjemmesiden til FM.
Det ble åpnet for å dele Farsund kommunes tilstandsrapport, samt nyutviklede maler for
pedagogiske rapporter med andre kommuner. Henvendelse kan gjøres via hyggelig epost til
Tore K. Haus.
Hvordan skape interesse for realfag
Kine Wangerud m/flere, Vitensenteret Sørlandet, orienterte og demonstrerte.
Vitensenteret ønsker å bli brukt og er tilgjengelig for skoler og kommuner på
hele Agder. Presentasjon tilgjengelig på hjemmesiden til FM.
Informasjonssaker
 KS grunnskolenettverk
Tor Sverre Bentsen orienterte om KS grunnskolenettverk og saker nettverket jobber
med. Det ble diskutert muligheten for å ha møter for Vest-Agder i forbindelse med
utdanningsmøter. FM ved Gunnar Skaar åpnet for en slik deling av møter. Første
anledning til et slikt kombinert møte blir på nyåret.
 Status videreutdanning 2012-13
Pr. 15 okt. er det 43 lærere som deltar i satsingen på videreutdanning. For lærere som
har fått utsatt studiestart til 2013, flyttes vikarmidlene. FM utbetaler vikarmidler i uke
42.
 Status VFL, pulje 3 – vurdering for læring
FM understreket skoleeiers betydning som faglig pådriver. Dette har vært en
suksessfaktor for kommuner i pulje 1 og 2.

 GNIST
FM orienterte om tilsetting av prosjektleder. Susanne Lavik begynner i stillingen 1.
november.


Oppfølging av Meld. St. 18 (2010-2011)
I forbindelse med oppfølging av Meld. St. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap, har
Fylkesmannen i Vest-Agder fått i oppdrag å etablere «tverrfaglig og tverretatlig
nettverk mellom skoleeiere, PP-tjenesten, Statlig spesialpedagogisk støttesystem
(STATPED) og andre aktuelle fagmiljøer».
Fra sentralt hold er det under arbeid en strategi for oppfølging og implementering. I
forbindelse med oppfølgingen knytter det seg også forventninger til/fra de ulike
aktørene. Fylkesmannen ønsker i den forbindelse å invitere representantene for PPT
og skoleeiere i Vest-Agder til å møte representanter for STATPED sør-øst for
informasjon og utveksling av tanker og forventninger rundt det videre arbeidet.



Opplæringsvinduet 2012
Opplæringsvinduet 2012 ble delt ut til deltakerne på møtet. Publikasjonen vil bli
gjenstand for mer oppmerksomhet på et senere utdanningsmøte. Opplæringsvinduet
ligger tilgjengelig på hjemmesiden til FM.



Regjeringens forslag til statsbudsjett
I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en satsing på u.trinnet i form av økte
årsverk for enkelte kommuner og skoler. Se egen sak på hjemmesiden til FM.



Neste utdanningsmøte
Neste utdanningsmøte blir et utvidet utdanningsmøte i Kristiansand 9.11, i Nils
Henrik Abels hus. Invitasjon kommer i uke 42.



Årets siste utdanningsmøte
Tirsdag 18. desember avholdes det et KS koordinert utvidet utdanningsmøte i
Kristiansand med tema spesialundervisning. Egen invitasjon kommer

Kontaktpersoner for Fylkesmannens utdanningsmøte:
Gunnar Skaar, tlf. 38 17 60 00 gsk@fmva.no
Magnus Mork, tlf. 38 17 60 00 mmo@fmva.no
Elisabeth Attramadal, 38 17 60 00 eat@fmva.no

