
 

                                                                                                                                                                  
Til 

Styringsgruppe READ Agder 

Kopi: Oppvekstansvarlige i kommunene i Agder 

Referat fra styringsgruppemøtet torsdag 10.06.2021 kl. 13-15 
Møtet ble gjennomført på Teams 
Tilstede:  
Kristin Eidet Ropstad (Leder og representant Kristiansand), Tore Flottorp (Østre Agder), Øystein 
Neegaard(Arendal), Marianne Moen Knutsen (region Kristiansand), Svein Hansen ( Lister), Tore Haus 
(Statsforvalteren), Morten Brekke (for Hilde Inntjore, UiA), Ottar Stordal (Utdanningsforbundet), Arly 
Hauge( Fylkeskommunen), Magnus Mork og Christiane M. Ødegård (KS Agder), 
Hege Solli ( prosjektkoordinator) og Line H. Løvdal ( Setesdal og prosjektkoordinator) 
 

Sak Innhold 

01/2021 Prosjektplan READ Agder 
Utkast til prosjektplan lagt fram for styringsgruppe READ Agder for beslutning. 
Kort informasjon om prosjektplan READ Agder v/prosjektkoordinator 
Dialog: 
Spørsmål fra Utdanningsforbundet 

 målgruppe side 3; er barnehager og skoler, barnehage- og skoleeiere målgruppe sett 
i sammenheng med kapittel 4.1. Målgruppe for oppstart og videreføring READ 
Agder?  

 kapittel 4.1. Målgruppe; Bruke benevnelsen trinn, ikke klasse 

 kapittel 7 Risikoelementer; er det sett på hva som er de mest utfordrende 
risikoelementer, og hva som kan gi oss størst utfordringer? 

Prosjektplanen oppleves som et godt dokument som rammer inn leseprosjektet READ 
Agder på en oversiktlig måte. 
Oppsummering: 

 Overskriften målgruppe, øverst på side 3 endres til Målgruppe READ Agder 

 Benevnelsen trinn brukes istedet for klasse gjennomgående i hele dokumentet, også 
kapittel 4.1. 

 Kapittel 7 Risikoelementer; Punktene er satt opp i kronologisk rekkefølge der 
finansieringsrisiko anses som mest utfordrende, og deretter kommunens ønske om 
deltakelse. 

 Prosjektkoordinator retter prosjektplan READ Agder i tråd med oppsummering fra 
møtet. 

Vedtak: 
Prosjektplan READ Agder godkjent med de endringer som framgår av oppsummeringen.  
 

02/2021 Finansieringsplan READ Agder og budsjett 
Finansieringsplan og budsjett lagt fram i møtet for beslutning 
Prosjektkoordinator informerte om finansieringsplan og budsjett 
Dialog: 
KS Agder: 

 Er det behov for å legge inn kostnader til studietur og erfaringsutveksling for 
styringsgruppe READ Agder ? 

 Det er behov for at kostnader til KS Agder sitt arbeid i prosjektet READ Agder som 
innebærer reising kan dekkes inn i prosjektet 

 



 

                                                                                                                                                                  
Oppsummering 
KS Agder sine kostnader i READ Agder vedrørende reising ivaretas under budsjettposten 
møtekostnader. Budsjettpost møtekostnader økes med kr.10.000 slik at denne 
budsjettposten blir kr.25.000 per år.  Økning i denne budsjettposten gjøres ved 
omdisponering fra annen budsjettpost. 
 
Vedtak: 
Finansieringsplan og budsjett READ Agder godkjent.  
 

03/2021 Detaljert framdriftsplan høst 2021 og vår 2022 
Detaljert framdriftsplan lagt fram i møtet for beslutning 
Dialog 
Detaljert framdriftsplan 2021-2022 er et godt og grundig dokument. 
 
Vedtak: 
Detaljert framdriftsplan READ Agder for høst 2021 og vår 2022 godkjent. 
 

04/2021 Milepælplan READ Agder 
Forslag til milepælplan READ Agder lagt fram i møtet for beslutning. 
Milepælplanen er et dynamisk dokument og et verktøy for styringsgruppa for oppfølging 
av READ Agder. Milepælplanen inneholder 19 milepæler/fokusområder med aktiviteter 
og tiltak, og viser ansvar, støttefunksjon, tidsramme for aktiviteter og tiltak, og tidspunkt 
for når milepælen skal være nådd. Milepælplanen legges fram i hvert 
styringsgruppemøte for informasjon om status og eventuelle behov for justeringer. 
Status oppsummeres i referat fra styringsgruppemøtet. Milepælplanen sendes ikke ut til 
styringsgruppa eller kommunene.  
 
Status milepælplan READ Agder per 10.06.2021 

 Milepæl 1 Sikre finansiering for oppstart READ Agder og utarbeiding av 
finansieringsplan. Milepælen er nådd 31.12.2020. 

 Milepæl 2 Tilsetting av prosjektkoordinator READ Agder. Milepælen er nådd 
12.04.2021. 

 Milepæl 3 Forberedelse oppstart og gjennomføring READ Agder i kommunene i 
Agder, er under arbeid og skal være nådd innen 25.06.2021. Følgende aktiviteter og 
tiltak er signert ut i styringsgruppemøtet 10.06.2021 

o Brev til kommunene i Agder med informasjon om READ Agder og 
oppstart i puljer. Tidsramme 18.05.2021 

o Informasjon til oppvekstansvarlige i kommunene. Tidsramme 
27.05.2021 

o Utarbeidelse og fastsettelse av prosjektplan. Tidsramme 10.06.2021, se 
også sak 01/2021 i dette referatet 

o Utarbeidelse og fastsettelse av kommunikasjonsplan. Tidsramme 
10.06.2021, se sak 05/2021 i dette referatet 

o Logo og design READ Agder. Tidsramme 10.06.2021 
o Justering av finansieringsplan og budsjett. Tidsramme 10.06.2021, se sak 

02/2021 i dette referatet 
o Utarbeide milepælplan READ Agder som grunnlag for gjennomføring 

READ Agder 2020-2024 
o Informasjon om READ Agder til bibliotekansvarlige i kommunene. 

Tidsramme 10.06.2021, utført av prosjektkoordinator 
        Milepæl 3 følges opp i styringsgruppemøtet 19.08.2021 for sjekk status følgende 



 

                                                                                                                                                                  
     aktiviteter og tiltak 

o Tilbakemelding fra kommunene i Agder om ønsket oppstart READ Agder 
2021-2024. Tidsramme 18.06.2021 

o Dialog med kommuner som ønsker oppstart pulje 1 READ Agder. 
Tidsramme 25.06.2021. 

 Milepæl 4 Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell, bøker og lesebagger til 
målgruppe for oppstart READ Agder pulje 1-4. Tidsramme 20.08.2021 følges opp i 
styringsgruppemøtet 19.08.2021 

 Milepæl 5 Kommunikasjon. Tidsramme 01.10.2021. Følgende aktivitet og tiltak er 
bekreftet innen tidsramme 10.06.2021: 

o Sikre domenenavn readagder.no 
 
Vedtak: 
Milepælplan leseprosjektet READ Agder godkjent. 

05/2021 Informasjon om status READ Agder 
Informasjon om kommunikasjonsplan, herunder nettsted READ Agder 

 Informasjon om kommunikasjonsplan, vedlegg 3. 

 Interessentanalyse er gjennomført 

 Logo og annet grafisk materiale fra READ Aarhus benyttes i READ Agder i tråd med 
retningslinjer fra Aarhus kommune 

 Domenet readagder.no er kjøpt inn. Prosjektkoordinator arbeider videre med 
innhold og utforming av nettstedet. Informasjon om status i neste 
styringsgruppemøte 

 Nyhetsartikkel om status READ Agder vil være klar innen 25.06.2021. 
 

Informasjon fra møte med bibliotekansvarlige i Agder 

 Presentasjon av READ Agder ved prosjektkoordinator 

 Innspill fra deltakere i møtet var blant annet 
o bibliotek kan være faglig understøtter til barnehager og skoler når det 

gjelder litteratur 
o Viktig at vi arbeider slik at foreldre forstår betydningen av at de støtter 

sine barn i lesingen 
o Lurt å gi «gulrøtter» til bibliotekene for eksempel ressurser til 

foredragsholdere, bokinnkjøp 
o READ Agder et godt prosjekt for å etablere en felles måte å jobbe med 

lesing på i Agder; - gjenkjennbar metodikk for foreldre i møte med 
barnehage, skole og bibliotekene 

 Prosjektkoordinator ønsker samarbeid med bibliotekansvarlige med eget nettverk 
for informasjon om status og kompetanseheving i kjerneelementer i READ Agder 

 
Anbud bøker, grafisk layout og trykking 

 For anskaffelse grafisk layout og trykking vil det innhentes tilbud fra 2-3 tilbydere. 
Anskaffelsen her vil være under terskelverdien på 1,3 millioner. 

 Anskaffelse av bøker i prosjektperioden vil ligge over terskelverdien på 1,3 millioner. 
Prosjektkoordinator har hatt samtale med Steinar Eilertsen i KS vedrørende denne 
anskaffelsen og kommet fram til en løsning om å gjennomføre den i et anbud i to 
trinn. Da sikres konkurranse i begge anbudene, og prosjektets framdrift vil ikke 
forsinkes. Det undersøkes om anskaffelse bøker må gjennomføres i Doffin. Dette 
fordi anskaffelsen omhandler norske bøker. Trinnvis gjennomføring innebærer at 



 

                                                                                                                                                                  
trinn1 gjennomføres høsten 2021 for anskaffelse bøker pulje 1 og 2. Trinn 2 
gjennomføres våren 2022 for anskaffelse bøker øvrige puljer. 

Innspill: 

 Spesifikke innkjøp som anskaffelse bøker kan ligge ute i 3 uker på Doffin. 
Anskaffelsen krever et kort konkurransegrunnlag. 

Oppsummering 

 Prosjektkoordinator følger opp og kvalitetssikrer dette. 
 

Møteplan styringsgruppe READ Agder følger møteplan RKG Oppvekst 
Møteplan for styringsgruppe READ Agder følger møteplan for RKG Oppvekst. 
For høsthalvåret er det satt av følgende møtetidspunkt: 

 19.08.2021 kl.12.-15. 

 29.10.2021 kl.12.-15. 
Møteplan for 2022 utarbeides i møtet 29.10.2021 

 
Med hilsen 
 
Kristin Eidet Robstad 
Leder styringsgruppe READ Agder 
 
Vedlegg 
1. Prosjektplan leseprosjektet READ Agder, godkjent styringsgruppemøtet 10.06.2021 sak 01/2021 
2. Revidert finansieringsplan READ Agder, godkjent styringsgruppemøtet 10.06.2021 sak 02/2021 
3. Kommunikasjonsplan READ Agder, sak  05/2021 


