
 

                                                                                                                                                                        
Til 
Styringsgruppe READ Agder 
Kopi: Oppvekstansvarlige i kommunene i Agder 

 
Referat fra styringsgruppemøte READ Agder fredag 29.10.2021 kl.14.-15. 
Møtested: Møterom Anna Jensen, Kristiansand Rådhus 
Tilstede: Svein Hansen, Hege Solli, Øystein Nergård, Rune Bruskeland, Hilde 
Inntjore, Ottar Stordal, Tore Haus, Kristin Eidet Robstad, Esther Kristine Hoel, 
Christiane Marie Ødegård, Line H. Løvdal. 
Forfall: Magnus Mork, Arly Hauge. 
 

Sak Innhold 

10/2021 Status milepælplan READ Agder per 29.10.2021 

 Milepæl 4: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell, bøker og lesebager til 
målgruppe for oppstart READ Agder pulje 1 – frist 02.10.2021 

o Utvelgelse av 4-5 bøker til lesebag for barn 4-5 år i barnehage og elever i 1. 
og 2.trinn er utført til fastsatt tidspunkt 01.08.2021. 

o Tilbudsinnbydelse anskaffelse lesebag og bøker trinn 1 er utført til fastsatt 
tidspunkt 06.08.2021. 

o Valg av leverandør trinn 1 er utført til fastsatt tidspunkt 01.09.2021. 
o Bestilling av lesebag og bøker til barn 4-5 år i barnehage og elever i 1.og 2. 

trinn er utført til fastsatt tidspunkt 01.09.2021. 
o Trykking veiledningsmateriell READ Agder til foreldre og personal i 

barnehage/barneskoler på nynorsk og bokmål er utført til fastsatt tidspunkt 
30.09.2021 

o Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre barn 4-5 år og 
elever 1.og 2.trinn på aktuelle morsmål er under arbeid. Dette er en aktivitet 
som vil følges opp utover i prosjektperioden i tråd med at flere kommer med 
barnehager og skoler deltar i READ Agder, og behov materiell morsmål. I 
READ Aarhus er materiellet oversatt til 10 morsmål. 

             Milepæl 4 anses som nådd innen 02.10.2021. 

 Milepæl 5: Kommunikasjon- frist 01.10.2021 
o Bygge nettsted READ Agder. Nettstedet er bygd. Kvalitetssikring gjenstår. 

Ferdigstilling og klargjøring til publisering vil være klart 08.11.2021. 
o Etablere facebookside READ Agder. Denne aktiviteten vil være nådd i uke 

45, og gjennomføres i sammenheng med publisering av nettsted. 
         Milepæl 5 anses som nådd innen 08.11.2021. 

 Milepæl 6: Klargjøring av informasjon, veiledningsmateriell og bøker til målgruppe 
for gjennomføring og videreføring READ Agder – status for aktiviteter og tiltak per 
29.10.2021 

o Tilbudsinnbydelse bøker trinn 2.  Ny frist fastsatt til 30.11.2021.  
o Valg av leverandør bøker trinn 2. Ny frist fastsatt til 31.01.2022. 
o Utarbeidelse av filmer til bruk i READ Agder. Ny frist fastsatt til 31.12.2021. 

Denne aktiviteten vil følges opp gjennom hele prosjektperioden, og det vil 
utvikles filmer ut fra behov.   

o Utarbeidelse av informasjonsskriv og veiledningsmateriell READ Agder til 
foreldre med barn 1-3 år og 3-7 år bokmål og nynorsk. Aktiviteten er utført 
innen frist 01.09.2021. 



 

                                                                                                                                                                        
o Utarbeide metodemateriell READ Agder for barnehager 1-3 år og 3.-7.trinn. 

Aktiviteten er utført innen 01.09.2021. 
o Trykking av veiledningsmateriell READ Agder til foreldre og personale i 

barnehager 1-3 år og 3.-7.trinn på begge målformer. Ny frist 31.12.2021. 
o Trykking av veiledningsmateriell READ Agder på aktuelle morsmål. Ny frist 

31.12.2021. Denne aktiviteten følges opp utover prosjektperioden 
etterhvert som flere kommuner deltar i READ Agder. 

o Utvelgelse av bøker til bokkasser barnehage barn 1-3 år. Utført innen 
01.09.2021.  

o Utvelgelse av bøker til bokkasser 3.-7.trinn pulje 1-3. Utført innen 
01.09.2021. 

             Ny dato for milepæl nådd settes til 01.02.2022. Endring av dato for nådd milepæl  
             vil ikke ha betydning for framdriften i prosjektet. 

 Milepæl 7: Oppfølging av finansieringsplan og budsjett 2022 – status for tiltak og 
aktiviteter per 29.10.2021 

o Møte med bidragsytere READ Agder. Gjennomført innen fristen 01.11.2021. 
 Møte med Sørlandet Kompetansefond for presentasjon av status 

READ Agder. I dette møtet deltok Christiane Marie Ødegård fra KS 
Agder og prosjektkoordinator Line Håberg Løvdal. 

 Møte med leder av Aust- Agder Utviklings- og kompetansefond for 
presentasjon av status for READ Agder.  I dette møtet deltok 
Christiane Marie Ødegård fra KS Agder og prosjektkoordinator Hege 
Solli og Line Håberg Løvdal. 

o Oppfølging videre finansiering inkl. søknader om midler. Gjennomføres 
innen frist 01.11.2021.  

11/2021 Oppfølging av videre finansiering READ Agder inkl. søknader om midler 
Informasjon om søknader om midler 2022 til READ Agder. 

 Alle søknader er utarbeidet i et samarbeid med prosjektkoordinator og KS Agder. 

 Søknad om prosjektskjønn 2022 fra Statsforvalteren i Agder. 
o Evje og Hornnes kommune sender søknad om prosjektkjønn 2022 på vegne 

av kommunene i Agder.  
o Med bakgrunn i kostnader bøker til lesebager er søknadssum økt til 2 mill 

fordelt over 4 år ( 2021-2024). READ Agder er tildelt kr.500.000 i 2021. 

 Ny søknad om midler til Aust- Agder Utvikling og kompetansefond 
o Det søkes om 3 mill fordelt på perioden 2022-2024. Midlene er for innkjøp 

av bøker til lesebager og evalueringsdesign READ Agder. 
o Søknadsfrist er 08.11.2021, og KS Agder sender søknaden på vegne av 

kommunene i Agder. 

 Fornyet søknad Sørlandet kompetansefond 
o Søknadsfrist er 01.11.2021, og KS Agder sender søknad på vegne av 

kommunene i Agder.  

 Fornyet Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 
o Søknadsfrist er 01.11.2021, og KS Agder sender søknad på vegne av 

kommunene i Agder.  
 

12/2021 Fastsetting av finansieringsplan og budsjett for 2022 
Framlegg til finansieringsplan og budsjett for 2022 lagt fram i møtet. 
Fastsetting av finansieringsplan og budsjett 2022 
Vedtak: Finansieringsplan og budsjett READ Agder, datert 29.10.2021, fastsatt. 
               Vedtatt finansieringsplan følger vedlagt, vedlegg 1. 



 

                                                                                                                                                                        
13/2021 Rammeverk for evalueringsdesign READ Agder 

Saken ble utsatt til neste møte i styringsgruppe READ Agder med grunnlag i at søknad til 
Aust- Agder Utviklings- og kompetansefond gjelder midler til evalueringsdesign. 
Søknaden sendes 08.11.2021.  
Rammeverk for evalueringsdesign legges fram i neste møte i styringsgruppe READ Agder 
for behandling og fastsetting.  

14/2021 Informasjon status READ Agder 
Oppdatert oversikt deltakelse READ Agder og puljer 2021-2024, se vedlagte oversikt 
vedlegg 2. 

 Prosjektkoordinator vil ha dialog med oppvekstansvarlig i Arendal kommune og 
Kristiansand kommune vedrørende deltakelse utover i prosjektperioden med 
grunnlag i kommunestørrelse for fordeling på flere puljer utover i 
prosjektperioden. 

Status READ Agder 2021-2022 

 Pulje 1 er godt i gang og består av 6 kommuner, 21 barnehager og 19 skoler 
o Opplæring READ Agder pulje 1 er gjennomført i august med 31 deltakere. 
o Opplæring READ Agder med styrere, rektorer og pedagogisk personal er 

gjennomført i oktober med 95 deltakere. 
o Utlevering av lesebager til barnehager og skoler er under arbeid i uke 43 og 

fullført innen midten av uke 44. 
o Utlevering av lesebager til foreldre med barn 4-5 år i barnehage og 1. og 

2.trinn fra barnehager og skoler gjøres i uke 44. 
o I READ Agder pulje 1 vil 1 342 barn ha fått en lesebag med hjem. Av disse er: 

 397 barn i alderen 4-5 år i barnehage 
 488 barn i 1.trinn 
 457 barn i 2.trinn 

 Prosjektkoordinatorer har presentert READ Agder på Barnebokfestivalen i Grimstad 
15.10.2021. 

 Samarbeid med fylkesbiblioteket om nettverkssamlinger med folkebibliotekarer er 
avtalt. Det gjennomføres en nettverkssamling per halvår. Neste nettverkssamling er 
16.02.2022. 

 Pulje 2: Oppstartsmøte READ-grupper 08.12.2021. Deltakerkommuner er 
o Lindesnes kommune med private barnehager 
o Arendal kommune med to barnehager 
o Bykle kommune med alle barnehager og skoler ( 2 +2) 
o Birkenes kommune med alle barnehager og skoler (6 + 3) 

 Hjemmeside READ Agder – www.readagder.no lanseres i uke 45. Informasjon sendes 
ut til alle oppvekstansvarlige i kommunene i Agder. Ansvar: prosjektkoordinator 

 

 
Referat 30.10.2021. 
 
Line Håberg Løvdal og Hege Solli 
Prosjektkoordinator READ Agder 
 
Vedlegg: 

1. Vedtatt finansieringsplan og budsjett 2022 READ Agder datert 29.10.2021 
2. Oppdatert deltakeroversikt READ Agder. 

http://www.readagder.no/

