
 

 

 

 

 

          

  

Referat 

 

Møte:           Dato: 

 

Møte i Fagutvalgene 

           25.01.2023 

 

Møte leder:           Referent:  

 

Eirik Arntsen          Vibeke Mæhlum 

 

Tilstede:  

 
Til stede:  
 Ann Merethe Larsos, Inger-Lise Busch Hansen; Lisa Marie Schønsee, Kent Nyheim, Morten Linseth, Anne Lise Solbakk, Stig Selvåg, Mick Morgan, 
Elisabeth Tobiassen, Susanne Akerhei Bjur, Kristin Nilssen, Marit Helness, Ulla Strand, Birgitte Aulie, Lene Rostad, Yvonne Jakobsen, Linn 
Godtfredsen, Finn Olav Konow, Terje Heggheim, Pål Stian Sjåvik, Camilla Carlsen, Randi Valen, Terje Knutsen, Hanne F Kristoffersen, Ninni 
Jensen, Sissel Movik, Eirik Arntsen og Vibeke Mæhlum  

 

 

Meldt fravær:  

 

Einar Hansen (utdanningsforbundet)

Saksliste 

 
SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

1 -23 Årets tildeling – info fra Statsforvalteren 

- Samiske perspektiv er ikke synlig i flere av 

behovsmeldinger 

- Driftsmidler 

- UH: lag en konkretiseringsavtale 

- Kollektivt og skole, barnehagebasert 

- Økning på midler på barnehage, men flere 

regioner og eiere har få tiltak på barnehage 

som er barnehagebasert 

 

- Tildelinger:  

- Skal være kollektivt, barnehage og skolebasert 

kompetanseutvikling, det skal ikke være 

individrettet tiltak 

- Koordinator- der det er komplekst og der det er 

flere kommuner sammen 

 

- Søknadsfrist 01.02.2023 

5   SFNO 

2 - 23 Gjennomgang av behov for felles tiltak 45   Fagutv 



 

  Side: 2/2 

 

SAK NR TEMA TID VEDL. TYPE ANSVAR 

- Lesing og skriving – begynneropplæring, 

forebyggende og ned i bhg ,(flere involverte 

Nord U, Hinn, Oslo Met, Uit) 

- Ufrivillig skolefravær 

- PP tjenesten 

- Sfo – rammeplan 

 

Innspill fra møte:  

- Bekymring for at fokus på felles tiltak går ut 

over de lokale behovene 

- Noen mener at det er dobbeltkommunikasjon 

fra Statsforvalter, fokus på eiere og samtidig 

felles tiltak 

- Noen mener at det er viktig at vi ser på 

behovene i fellesskap. 

- Uklarhet om behovsmelding PPT. Statsforvalter 

presiserer at eiere må ta stilling til om de stiller 

seg bak felles behovsmelding eller ønsker å 

fokusere på egne behov. Kan gjøres i 

behovsmelding, eller direkte til 

statsforvalteren. 

- Skolenes landsforbund og Fagforbundet ønsker 

mer fokus på alle ansatte i skole og barnehage. 

Være mer tydelig i begrepsbruken bl.a. 

- Uklarhet rundt tidsfrister fra statsforvalteren  

- Det er ulik opplevelse av prosessen for 

behovsmeldinger.  

-  

3 – 23  Anbefaling til samarbeidsforum 10   Fagutv 

 Statsforvalter har møte med alle regioner og eiere 

tilknyttet behovsmeldinger: i tidsrommet 26.01-

31.01.23 

 

Møte med fagutvalgene:  

Dato: 23.03.23  

- Kl:09.00 - 10.30 (Fagutvalgene barnehage og 

skole sammen) 

- Kl:12.00-13.00 (Fagutvalg videregående) 

 

- 23.05.2023 kl:09.00-10.30, evaluering av årets 

prosess 

    

      

 


