
 

                                                                                                                                                                        
Til 
Styringsgruppe READ Agder 
Kopi: Oppvekstansvarlige i kommunene i Agder 

 
Referat fra styringsgruppemøte READ Agder fredag 19.08.2021 kl.14.-15. 
Tilstede: Kristin Eidet Robstad, Christiane Marie Ødegård, Øystein Neergaard, Tore Haus, Ester 
Kristine Hoel, Svein Hansen, Arly Hauge, Ottar Stordal, Line H. Løvdal og Hege Solli. 
Forfall: Magnus Mork, Hilde Inntjore, Rune Bruskeland,  

Sak Innhold 

06/2021 Status milepælplan READ Agder per 19.08.21 

 Milepæl 3: Forberedelse oppstart READ Agder – status for aktiviteter og tiltak per 
25.06.2021 

o Tilbakemelding fra kommunene om ønsket oppstart READ Agder 2021-2024 
er gjennomført til fastsatt tidspunkt 18.06.2021 

o Dialog med kommuner som ønsker oppstart pulje 1 READ Agder er 
gjennomført til fastsatt tidspunkt 25.06.2021. 

o Milepæl 3 er nådd innen fastsatt frist 25.06.2021. 

 Milepæl 4: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell, bøker og lesebager til 
målgruppe for oppstart READ Agder pulje 1 – status for aktiviteter og tiltak per 
20.08.2021 

o Oversettelse av informasjonsskriv og veiledningsmateriell READ Agder til 
foreldre med barn 4-5 år og 1.-2.trinn er utført innen fastsatt frist 
18.06.2021. 

o Oversettelse av metodemateriell for barnehager og barneskoler er utført 
innen fastsatt frist 18.06.2021. 

o Utvelgelse av 4-5 bøker til lesebag til barn 4-5 år i barnehage og elever 1.-
2.trinn – ny frist 01.08.2021 

o Tilbudsinnbydelse anskaffelse lesebag og bøker trinn 1. Ny frist 06.08.2021. 
o Valg av leverandør trinn 1. Ny frist 01.09.2021 
o Bestilling av lesebag og bøker til barn 4-5 år i barnehage og elever i 1.og 2. 

trinn. Ny frist 01.09.2021 
o Tilbudsinnbydelse trykking veiledningsmateriell er utført innen fastsatt frist 

01.07.2021 
o Valg av leverandør trykking veiledningsmateriell er utført innen fastsatt frist 

01.08.2021. 
o Trykking veiledningsmateriell READ Agder til foreldre og personal i 

barnehage/barneskoler på nynorsk og bokmål. Ny frist 30.09.2021 
o Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre barn 4-5 år og 

elever 1.og 2.trinn på aktuelle morsmål. Ny frist 30.09.2021 
 Milepæl 4 får ny frist 02.10.2021 for nådd milepæl. Ny frist har ingen 

konsekvenser for framdriften i leseprosjektet READ Agder 

 Milepæl 5: Kommunikasjon- status for aktiviteter og tiltak per 19.08.2021 
o Artikkel READ Agder til fylkeskommunens nettside om RKG oppvekst er 

utført innen fastsatt frist 25.06.2021. 
o Milepæl 5 skal være nådd innen 01.10.2021. Det rapporteres på øvrige 

aktiviteter i styringsgruppemøte READ Agder i oktober 2021 
 
 



 

                                                                                                                                                                        
 Milepæl 6: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell og bøker til målgruppe 

for gjennomføring og videreføring READ Agder – status for aktiviteter og tiltak per 
19.08.2021 

o Tilsbudsinnbydelse bøker trinn 2. Ny frist 01.09.2021. 
o Milepæl 6 skal være nådd innen 01.11.2021. Det rapporteres på aktiviteter 

og tiltak med frist 01.10.2021 i styringsgruppemøte READ Agder i oktober-21 

07/2021 Evalueringsdesign READ Agder 
Framlegg til evalueringsdesign READ Agder – evaluering på underveis og sluttevaluering, 
jfr. kapittel 9 i prosjektskisse READ Agder 

 Rammeverk for evalueringsdesign legges fram som egen sak i styringsgruppemøte 
READ Agder i oktober 2021. 

 Innhold i rammeverk for evalueringsdesign 
o formål 
o analytisk modell 
o evalueringsspørsmål for å få fram både kvalitative og kvantitative resultater 
o evalueringskriterier/suksesskriterier 
o metodevalg og tilnærming 
o organisering og ressurser 
o krav til oppfølging og bruk 

 Tidspunkt for evaluering 
o alle puljer evalueres etter gjennomføring som grunnlag for vurdering av 

behov for justeringer 
o evaluering på kort sikt: etter pulje 1 ( 6 mnd) og pulje 2 ( 12 mnd) for å 

identifisere og sikre og måle gevinster på kort sikt 
o evaluering på mellomkort sikt: etter pulje 4 ( 24 mnd) for å identifsere, sikre 

og måle gevinster på mellomkort sikt 
o sluttevaluering som grunnlag for sluttrapport og oppsummering READ Agder 

i sin helhet 

 Evaluering implementeringskvalitet fra og med pulje 1 READ Agder 
o egenevaluering kommunens READ gruppe: Vurdering av 

implementeringskvalitet READ Agder. Metode Hall og Hord (2015). Følges 
opp gjennom hele prosjektperioden fra og med deltakelse i pulje  

o spørsmål til kommunens READ-gruppe: Vurdering av 
implementeringsprosess READ Agder i egen kommune. Følges opp gjennom 
hele prosjektperioden fra og med deltakelse i pulje. 

08/2021 Saker til oppfølging fra møtet med forskningsteam UIA vedrørende READ Agder 
Informasjon fra møtet med forskningsteam UIA  
Hvordan skal UIA gå fram når de ønsker samarbeid med kommunene om 
masteroppgaver? 

 Koordinering av henvendelser vedrørende masteroppgaver READ Agder til 
prosjektkoordinator for informasjon om kommuner i aktuelle puljer/tidsperioder og 
kontaktperson. Prosjektkoordinator vil da ha oversikt over kommuner som eventuelt 
har reservert seg, og kommuner som deltar/har deltatt i masteroppgaver. Dette vil 
også gi mulighet for fordeling av henvendelser. 

 UIA tar direkte kontakt med kommunen etter informasjon fra prosjektkoordinator 

 Informasjonsskriv utarbeides til kommunene vedrørende samarbeid om 
masteroppgaver READ Agder. Informasjonsskriv utarbeides av prosjektkoordinator 
på bakgrunn av oppsummeringer i styringsgruppemøte READ Agder, og sendes 
oppvekstansvarlig i kommunene. 



 

                                                                                                                                                                        
 Informasjon om pågående masteroppgaver og ferdige masteroppgaver READ Agder 

publiseres på nettstedet www.readagder.no 
 
Premisser for samarbeid mellom kommunene i Agder og UIA 

 Behovet til READ Agder og kommunene er utgangspunktet 
 

Aktuelle problemstillinger som READ Agder ønsker at masterstudenter skal se på: 
o Følge puljer 
o kartlegge strukturelle likheter og ulikheter i barnehage/skole/kommune i 

implementering av READ Agder 
o foreldrestemmen i READ Agder 
o hva hemmer/fremmer foreldres involvering i barnas lesing 
o Hva er suksessfaktorer og hindringer for å lykkes med READ Agder 
o READ i barnehagen – sammenligne resultat fra forskning READ Aarhus. Her er det 

gjort forskning med 5 åringer i barnehagen som målgruppe. 
o Hvordan bidrar READ Agder til mer høytlesing i barnehagen 
o READ implementering – sammenligne med resultat implementering READ Aarhus i 

2.trinn. 
o Hvordan kan foreldres involvering styrke elevens faglige kompetanser innenfor 

lesing og matematikk. Mulighet for å sammenligne med READ Aarhus 2. og 3.trinn. 
o READ Agder og sommerles.no 
o Motivasjon hos barn og foreldre 
o READ Agder og kobling bibliotek og hjem, barnehage og skole 
o READ Agder og familier med minoritetsspråklig bakgrunn. 

 
Er det aktuelt at masterstudenter, eller doktorgradsstipendiater følger READ Agder? 
o ja, det er aktuelt at masterstudenter eller doktorgradsstipendiater følger puljer i 

READ Agder. En forutsetning at det glir lett fra UIA ut til kommunene 
o Ut fra organisering av masterstudier i UIA med oppstartsmøte i august, valg av tema 

i november, og levering av oppgave i mai vil det være aktuelt at masterstudenter 
følger pulje 2,4 og 6 for gjennomføring READ Agder. 

o Mulig plan for at masterstudenter følger alle puljer der tema er knyttet til 
foreldreinvolvering 

 
Mulighet for offentlig phd som et samarbeid mellom kommunene i Agder og UIA 
Med grunnlag i at dette er veldig kostbart for kommunene så er det ikke aktuelt per nå 
med en offentlig phd som et samarbeid mellom kommunene og UIA. 
 

09/2021 Informasjon status READ Agder 

 Oversikt over deltakelse i puljer 2021-2024 i READ Agder, se vedlegg 1. 

 Informasjon om presentasjon READ Agder til  fylkesutvalget 31.08.2021 

 READ Agder og Barnebokfestivalen i Grimstad 15.10.2021. Prosjektkoordinator 
presenterer READ Agder på barnebokfestivalen.   

 Samarbeid fylkesbibliotek og READ Agder er på gang. 

 Status anbud anskaffelser READ Agder 
o Anskaffelse grafisk layout gjennomført med to utlysninger. Tilbyder er valgt. 
o Anskaffelse trykking av veiledningsmateriell er gjennomført med en 

utlysning. Tilbyder er valgt. 
o Anskaffelse bøker trinn 1 er gjennomført med en utlysning. Tilbyder er valgt 

http://www.readagder.no/


 

                                                                                                                                                                        
 Kartlegging materiell READ Agder på morsmål er sendt ut til deltakere i pulje 1. 

Tilsvarende kartlegging vil bli gjennomført med kommende puljer. 

 Informasjon status budsjett. Trykking av materiell vil gjennomføres i en prosess. 
Med grunnlag i dette er det gjort en omjustering av budsjettet innenfor vedtatt 
budsjettramme 2021. Dette er gjennomført i dialog med leder og i tråd med de 
fullmakter som leder av styringsgruppe READ Agder har. 
 

 
Referat 07.09.2021 
 
Kristin Eidet Robstad                                                               Line H. Løvdal og Hege Solli 
Leder styringsgruppe READ Agder                                        prosjektkoordinator READ Agder 
 
 
Vedlegg: 

1. Oversikt deltakelse READ Agder, per 19.08.2021 


