Referat Faglig råd 17.3.2021

Tilstede: Gro B. Ericsson (leder), Rolf-Øistein Barmann Jenssen, Liv Ingunn Heie Medhaug, Hæge
Odberg
Forfall: Anders Tønnesland
Referent: Hæge Odberg

1. Årsmøte
a. Dato tirsdag 4. mai 2021 kl. 18.00 – 20.00
-

b. Planer
-

-

Lederkonferansen kommer tett opp i 17. mai og pinse, vi velger derfor å ha
årsmøte uken før konferansen

Agendaen er satt og legges på nettsiden en måned før årsmøtet
Det er ikke valg av representanter til styret i år
Hver representant i rådet sender informasjon og dato om årsmøte til PP-ledere
i sin region – forslag om at detinnhentes to deltagere fra hvert fylke som deltar
i årsmøte
Representant for øst (Anders Tønnesland) henvender seg til Oslo med
forespørsel om de har representanter som ønsker å delta i årsmøte
Det er forslag om å få til en overlappende utskifting av representanter i rådet.
Før årsmøte bør valgkomiteen aktiveres til å finne representanter fra de ulike
regionene som stiller til valg som vara. Renate Brox er medlem av
valgkomiteen. Representanter i rådet sender navn på ledere i egen region som
valgkomiteen kan kontakte for å skaffe vararepresentanter.

2. Ny hjemmeside
Nåværende hjemmesider fungerer ikke optimalt. Moava tilbyr hjemmesider som er funksjonell,
men vi velger å undersøke litt nærmere før vi velger leverandør. Det er enighet om å bytte
leverandør fra den som er gjeldende pr. nå.
3. Status for utprøving av kvalitetsutviklingsverktøy for PPT
Utprøvingen vil foregå til over påske. Arbeidsgruppen (Asker, Indre Fosen, Tromsø). Disse
kommunen har blitt presentert verktøyet, prøver ut dette og har dialog med Udir om utviklingen
av verktøyet. Verktøyet ligner og tar utgangspunkt i verktøy som er utviklet for barnehager og
skoler.

-

Kommunene har gitt flere tilbakemeldinger til Udir etter utprøving
Det er satt ut anbud for tilbydere som kan utvikle det digitale verktøy
Det antas at verktøyet vil kunne tas i bruk fra skoleåret 2022-2023
Det skal lages en pilot som skal prøves ut i flere kommuner. Piloten er planlagt igangsatt i
november 2021

4. Kompetanseløftet, status i ulike regioner
Nord: Hatt oppstartkonferanse. En arbeidsgruppe er satt sammen og det er planer om å neste år.
Noe uklarhet om hvem som er samarbeidsutvalg i regionen. Status er at det henger litt i luften,
og utfordringen ligger å få dette løftet inn i andre kommunale planer
Midt: Hatt oppstartkonferanse. Oppfatter at forståelsen er at dette løftet er for PPT. Det er sendt
en søknad som skal brukes til å kartlegge kompetanse og kompetansebehov i 8 kommuner i
Romsdalsregionen.
Vest: Hatt oppstartskonferanse. Deltagelse fra barnehager, skoler, PPT og kommuneledelse.
Statsforvalteren løftet fram til områder som allerede var i gang. En kommune i regionen har
sendt søknad.
Sør: Samarbeidsforum for Vestfold og Telemark er etablert. Den enkelte kommune sender
søknad ut fra lokale forhold og behov i første fase. Ulikt hva kommune søker om, fra søknad om
midler til kartlegging av kompetanse og kompetansebehov til søknad om å øke kompetanse
innenfor spesifikke fagområder.
5. Økonomi
Ca. hundre PP-kontor har innbetalt medlemsavgift til Faglig råd. Medlemsavgiften er kr. 1000,pr. kommune pr. år. Faktura for årets avgift sendes ut.
Rådet har pr. nå et overskudd på budsjettet.
6. Eventuelt
Saker til neste Faglig råd:
1. Status for forberedelse til årsmøte
2. Status for vararepresentanter som stiller til valg i årsmøte
3. Valg av leverandør for hjemmeside

