
 
 
 
 
 
 
 

 Styret er i ferd med å ferdigstille ringerundene til alle medlemmer for å bekrefte ønsket om 
fortsatt medlemskap etter endrede kontingentsatser. Flertallet av de kontaktede ønsker 
fortsatt medlemskap, men noen synes kontingenten har blitt for høy og ønsker ikke å være 
med videre. Dette er en problemstilling vi tar på alvor, og har stor forståelse for. Vi har 
derfor fattet et ekstraordinært vedtak om at opplæringssentre som har 5 årsverk eller 
mindre kan få tilbud om en kontingent på kr. 3000,- pr. år.  

 04.03.2013 ferdigstilte styret høringsuttalelsene til forslag om reviderte læreplaner i 
grunnskolen og egen plan i norsk på videregående for minoritetsspråklige med kort botid i 
Norge. Uttalelsene våre ligger på hjemmesiden vår. 

 25.04.2013 ferdigstilte styret høringsuttalelse om inntak til videregående opplæring. 
Uttalelsene våre ligger på hjemmesiden vår. 

 29.04 inviterte styret fylkeskontaktene i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland 
og Agder til møte på Ålesund VO. Vi drøftet fylkeskontaktenes forventninger til IKVO og 
styrets forventninger til fylkeskontaktene. Vi tok opp problemstillingen med nye 
kontingentsatser og vi drøftet aktuelle saker. Se kort resymé på hjemmesidene.  

  30.04.2013 hadde vi styremøte på Ålesund VO. Referat kommer på hjemmesidene.  

 22.05.13 ferdigstiller styret høringsuttalelse om endringer i forskrift til introduksjonsloven. 
Uttalelsen legges på hjemmesidene.  

 27.05.2013 deltok Guri Bøe og Kirsti Linde på møte i Nordisk nettverk i Stockholm. I den 
forbindelse har Jan Tambs-Lyche og Aud Aastorp ferdigstilt den norske delen av 
frafallsprosjektet i voksenopplæringen som ble initiert av det nordiske nettverket.  
Resultatene av karleggingen legges ut på nettsidene.  

 Den 31.06.2013 hadde Kirsti Linde og Aud Aastorp et arbeidsmøte. Et foreløpig budsjett ble 
utarbeidet. Plan for bedre informasjon om og markedsføring av IKVO ble drøftet og det ble 
avklart at inntekter fra kontingent kun rekker til frikjøp av en «generalsekretær» i 50 %.  

 Det skal avholdes nytt styremøte 12.08..  
 
 

 


