
Styret i IKVO vår 2013: Oversikt over gjennomførte aktiviteter 
Januar   
 Styret startet med en ringerunde til alle medlemmer for å 

bekrefte/avkrefte ønske om fortsatt medlemskap etter endrede 
kontingentsatser. Ca. halvparten av medlemsmassen ble kontaktet. 
Flertallet av de kontaktede ønsket fortsatt medlemskap, men noen syntes 
kontigenten hadde blitt for høy og ønsket ikke å være med videre. 
Krav om kontingent ble sendt til medlemmene som bekreftet sitt videre 
medlemskap. 

21. og 21. januar  Kombinert styremøte og fylkeskontaktnettverksmøte for de nordligste 
fylkene i Tromsø. Jfr. arkiv på nettsidene våre. 

Februar  
12.02. februar Inger Hjortland og Aud Aastorp hadde møte med Dag Fjæstad i NAFO for å 

orientere oss om arbeidet med reviderte læreplaner for grunnskolen og 
egen plan i norsk på videregående for minoritetsspråklige med kort botid i 
Norge . Deretter utarbeidet vi vår egen høringsuttalelse.  

25.02 og 26.02.2013  Guri Bøe og Aud Aastorp var på møte i nordisk nettverk for 
voksenopplæring i Haderslev i Danmark. Hovedagendaen på møtet var 
planlegging av nordisk konferanse i Haderslev i oktober 2013. Videre 
drøftet vi «frafallsprosjektet» som nettverket har arbeidet med og videre 
planer for nettverksarbeidet.  

Mars  
04.03. og 05.03 Britt Tove Sletten, Kirsti Linde, og Aud Aastorp deltok på samling for ledere 

i regi av Vox, først og fremst som ledere for våre respektive VO sentre, men 
også som en oppdatering for styret i IKVO. Inger Hjortland møtte også og 
hun hadde eget innlegg på konferansen fra sin voksenopplæring i Larvik.  

 Guri har deltatt i de første møtene der Vox initierer et arbeid med et 
utkast til et kvalitetsrammeverk for opplæringstilbudet i grunnleggende 

ferdigheter i Norge. 
http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-

prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-
grunnleggende-ferdigheter/ 

 Guri har deltatt i det foreløpig siste møtet med SIU og 

Grundtvigutvalget.  

04.03. Styret ferdigstilte høringsuttalelsen til forslag om reviderte læreplaner i 
grunnskolen og egen plan i norsk på videregående for minoritetsspråklige 
med kort botid i Norge. Uttalelsene våre ligger i arkivet  på hjemmesiden 
vår. 

April  

04.04. Inger deltok på seminar om suksessfaktorer for utdanningsprosjekter i regi 
av Nordisk nettverk for  vuxnas lærande 

25.04. Styret ferdigstilte høringsuttalelse om inntak til videregående opplæring. 
Uttalelsene våre ligger på hjemmesiden vår.  

29.04 Styret inviterte 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 kontigentsatser og vi drøftet aktuelle saker. 
Se resymé på hjemmesidene. 

30.04 Styremøte i Ålesund 

Mai  

http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-grunnleggende-ferdigheter/
http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-grunnleggende-ferdigheter/
http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-grunnleggende-ferdigheter/


22.05 Styret ferdigstilte høringsuttalelse om endringer i forskrift til 
introduksjonsloven. Se uttalelse på hjemmesidene. 

23.05 – 25.05 Guri deltok på møte i Madrid i European Basic Skills Network. Vi er nå 
medlemmer i dette nettverket.  

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

30.05 – 31.05 Guri var på møte i Vox om Roadmap – beskrivelse av kvalitet i 
voksenopplæring 

31.05  Kirsti Linde og Aud Aastorp hadde 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 40 %.  

August  

12.08 Styremøte på VOX i Oslo. Se referat på nettsidene 
 Styrets ringerunde til mange av medlemmene i IKVO avklarte at få var kjent 

med årsmøtevedtaket om endret kontingentsats. Mange utrykte at 
kontingenteten har blitt høy, og de minste sentrene synes at laveste 
kontigentsats er altfor høy. Dette er en problemstilling styret 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.  
For å få arbeidet med utsendelse av kontingent for 2013 fullført, vil ikke de 
resterende VO-sentrene bli kontaktet pr. telefon, men styret vil sjekke 
oppdaterte data for medlemmene gjennom kommunenes nettsider.  

 
 
 
 
 
 


