Oppvekstnettverket
Barnehageeiernettverket
og
skoleeiernettverket

Organisering
•
•
•
•
•
•

Lyngdal, Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal deltar.
Skole- og barnehageansvarlige i hver kommune er representert.
Utdanningsforbundet er representert med HTV
Månedlige møter som går på «omgang»
I Lyngdal og Sirdal har ikke samme person ansvaret for skole og barnehage.
Kommunalsjefene i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord deltar sammen med
«skolerådgiver» og barnehageleder.
• Ved avstemminger har hver kommune kun en stemme.
• Hvert 2. år gjennomgås oppgavene i nettverket.
• Lederfunksjonen rulleres på kommunene.

Ansvarsfordeling i regionen framover til august
2019
•
•
•
•
•

Regionansvarlig
Koordinering av muntlig eksamen
Faggruppe utdanning
Lederfunksjon faggruppe LPS
Lederutviklingsprogram

- Geir Bruli – vara Terje Litland
- Kompetansesenter Sør
- Geir Bruli – vara Terje Litland
- Terje Litland
- Bente Tronstad, Oddrun
Rekevik og Finn Kydland
• FM arbeidsutvalg
- Geir Bruli
• Partnerskap for karriereveiledning
- Anita Haugen
• Samarbeid/informasjon Lister kompetanse
- Terje Litland
Arbeidsgrupper nedsettes basert på kjønn og geografi

MÅL OG OPPGAVER
• Møteplass og arena for drøfting av saker av felles interesse for Lister
på utdanningsområdet ( barnehage og skole)
• I hovedsak gjelder dette utviklingsarbeid, kompetanseutvikling,
kvalitetsutvikling, og koordinering av/samarbeid om disse.
• Nettverket er en arena for toveis informasjon mellom
kommunene/skoleeiere, fylkesmannen, UiA, Utdanningsforbundet og
KS
• Oppfølging av Regionplan Agder 2020.
• Sikrer samarbeid mellom barnehager og skoler gjennom
regionsnettverk for småskoler, ungdomskoler etc..

Mandat
• Ikke noe formelt mandat – blitt til underveis
• Har eksistert i mange år
• Oppsto nok i forbindelse med etablering av LPS og Lister PP i 2006-2007

• Skole og barnehage Strukturelt
• Barnehagene inn LPS fra høsten 2017

«Styringsgruppe» for LPS og PPT
• Lyngdal og Farsund kommune er vertskommune for disse.
• Regionsmøtet har imidlertid månedlig møter med disse.
• Lederne i LPS og PPT legger frem saker for «godkjenning» i regions
nettverket.
• Hvilke oppgaver som skal prioriteres bestemmes i nettverket.
• Samarbeid mellom LPS og PPT bygges gjennom «felles» deltakelse i
nettverket.
• Tilbakemeldinger fra PPT av generell karakter gis gjennom nettverket.

MANDAT FOR FAGGRUPPE UTDANNING
SAMMENSETNING OG OPPNEVNING
• Faggrupper er besluttet som ledd i strukturen for å operasjonalisere
regionplan Agder 2020. Faggruppen er en ressurs for
rådmannsgruppen. Faggruppen er sammensatt av representanter fra
ulike samarbeidsregioner i fylkene, de to fylkeskommunene,
fylkesmannen, UiA, KS og Utdanningsforbundet.
• Fra Vest-Agder deltar følgende:
•
•
•
•

Lister
Lindesnes
Kristiansand
Fylkeskommunen

Regional oppvekstplan
• Regionen har tatt inn føringene fra Agderplan 2020 i den regionale
oppvekstplanen. Denne er for øvrig forankret i Rådmannsgruppen i
Lister.
• Kommunale oppvekstplaner er utarbeidet ut fra den regionale
oppvekstplanen.
• RØD TRÅD

RAPPORTERING
• Det utarbeides referat for hvert møte som distribueres ut i
kommunene.
• Ingen formell rapportering
• Hver kommune spiller inn saker til regionsmøtet.

Prosjekt i regionen
• Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBSM)
• Bedre tverrfaglig samarbeid (BTI)
• Det aller beste (Fyrtårn i regionsplanen)
• Traumebasert omsorg (TBO)
• Ekstern skolevurdering
• Lederutvikling for barnehage og skole (Fyrtårn i regionsplanen)
• Desentralisert etterutdanning og videreutdanning

