ÅRSMELDING 2010 – 2012
Landsstyret har i perioden 2010-1012 bestått av:
Leder
Nestleder fram til
01.01.2011
Styremedlem,
nestleder fra 01.01.2011
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem fra
01.01.2011
1.vara fram til 01.01.2012
2.vara
3.vara
Revisor
Revisor
Valgkomité

Jan Tambs-Lyche
Anne-Grethe Skjærseth
Guri Bøe

Gjøvik Læringssenter
Ålesund
voksenopplæringssenter
Bergen Voksenopplæring

Inger Hjortland
Aud Aastorp
Kirsti Linde

Larvik Læringssenter
Delta Voksenopplæring
Sande Voksenopplæring

Kirsti Linde
Arne Inge Oxholm
Bjørn Stenmark
Jon Erik Rønning
Ellen Lund
May-Berith Brendemo
Britt-Tove Sletten
Merete Torstensen

Sande Voksenopplæring
Larvik Læringssenter
Oslo Voksenopplæring Nydalen
Lillehammer læringssenter
Lillehammer læringssenter
Stokke Voksenopplæring
Voksenopplæringa i Lenvika
Rana Voksenopplæring

Ansvarlig for å føre regnskap, kreve inn kontingent og oppdatere medlemsregisteret: KajHenning Breistein
Web-redaktør: Øyvind Stubsjøen
Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden, og styret har referat av 36 saker.

Det har vært arrangert samling for fylkeskontakter.
Innhold:





NOU 2011:14, Bedre integrering – Mål, strategier og tiltak
Ulike innføringstilbud for ungdom 16-20
Spesialundervisning – Inntaksprosedyrer og undervisningstilbud i Oslo VO
Organisasjonsarbeid

Saker som landsstyret har behandlet vises her i stikkordsform. Ellers vises til
møtereferater og annen informasjon på hjemmesiden.
I tillegg til kulepunktene i høyre felt, har alle styremøtene inneholdt punktene
godkjenning av referat og gjennomgang av hva som er gjort siden sist.
Dato
6.-7.01.2011

23.03.2011

Sted
Utdanningsdirektoratet,
Oslo

IMDI, Oslo

Til stede
Jan
AnneGrethe
Guri
Inger
Aud
Kirsti
Jan
Guri
Inger
Aud
Kirsti












05.-06.06.
2011

Larvik Læringssenter

Jan
Guri
Inger
Aud
Kirsti
Øyvind







09.08.2011

IMDI, Oslo

Jan
Inger
Kirsti




02.11.2011

Thorbjørnrud hotell,
Jevnaker

Jan
Guri
Inger




Arbeidsoppgaver i styret
Hjemmesiden
Evaluering av landsmøtet i
Bodø
Oppgavefordelig ift nye
handlingsplaner
Fylkekontaktsamling
Nordisk konferanse i
Helsingsfors
Ungdomsrett til vgs.
Dokumentasjon på behov
for muntlig førerprøve
Sakkyndige utredninger til
PPT
Møte med Ellen Røst, IMDI
Vi tok opp sju
saker/problemstillinger
Oppdateringer av ny
hjemmeside
Program for
fylkeskontaktsamling
Tilsyn fra fylkesmannen
NOU nr 14 – bedre
integrering
Omvisning,
kombinasjonstilbudet ved
Thor Heyerdal vgs.,
omvisning Larvik
Læringssenter
Verving av fylkeskontakter,
nå oppe i 8. Program for
fylkeskontaktsamling
Høring på ny læreplan i
norsk og
samfunnskunnskap
Planlegging av landsmøtet
og konferansen 2012
Planlegging av

Aud
Kirsti


06.12.2011

Skolelederforbundet, Oslo

Jan
Guri
Inger
Aud





30.03.2012

11.06.2012

0305.09.2012

Larvik Læringssenter

Skolelederforbundet, Oslo

Bøvågen, Radøy

Guri
Inger
Aud
Kirsti

Jan
Guri
Inger
Aud
Kirsti
Jan
Guri
Inger
Aud
Kirsti













arbeidsseminar i forkant av
landsmøtet
Drøfting rundt
dagskonferanser
NOU-14/11 Bedre
Integrering
Fagdager i samarbeid med
Oslo VO Nydalen
Redigering av
hjemmesidene
Planlegging av landsmøtet
og konferansen 2012
Norplus-prosjektet
Planlegging av landsmøtet
og konferansen 2012
Anvarsforhold mellom
skoleeier og NAV/Helfo ang
rett til logopedhjelp
3 mindre eventueltsaker
Endelig program, priser,
påmelding for landsmøtet
og konferansen 2012
Drøfting av diverse
landsmøtesaker
Arbeidsseminar med
forberedelse av
landsmøtesaker
Henvendelse fra KS ang
satser på resultattilskudd
Henvendelse ang ønske om
å danne et BKA – nettverk
Årets læringshelt
Brev til Stortingets
utdanningskomité

Andre aktiviteter som styret/deler av styret har deltatt i:
1. Nordisk samarbeid
Guri og Jan har representert IKVO i nordisk samarbeid.
 Nordisk konferanse i Helsingfors (Jan, Guri, Aud, Kirsti)
 Etablering av Norplus-prosjekt om frafall i voksenopplæringen.

2. Høringsuttalelser
 Revidering av læreplan i norsk og samfunnsfag
 NOU 14/11 Bedre integrering
 Endringer i opplæringslova og privatskolelova: Innføringstilbud til nyankomne
minoritetsspråklige elever
3.






4.








Representasjon
SIU, Guri: Leder for Grundtvigutvalget
Kontaktperson til VOFO: Guri
Beregnningsutvalget: Jan
KS har ved flere anledninger henvendt seg til IKVO ang. tilskuddsordninger for
norskopplæringer
Referansegruppe i Utdanningsdirektoratet for å drøfte innholdet i rundskriv 3/2012
om paragraf 4 i Opplæringsloven (Guri og Jan).
Møter med andre organisasjoner
VOX
IMDI
Utdanningsdirektoratet
Skolelederforbundet
Møte med Stortingsgruppa i Framskrittspartiet ang. voksenopplæring
Kurs for voksenopplæringslærere fra Telemark
Sverre Hervik, Fredrikstad, har hatt møte med KS med en orientering, hvor vi
uttrykker et ønske om at KS som kommunenes arbeidsgiverorganisasjon tar et større
ansvar for den kommunale voksenopplæringen.

5. Andre saker styret har jobbet med
 Brev til Kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet om eksamen i
grunnskole for voksne.
 Brev til medlemmer av Utdanningskomitéen, Kristin Halvorsen og Inga Marte
Thorkildsen ang Stortingets behandling av en ny og helhetlig plan for voksnes læring.



Drøftet med IMDI:
 IMDI trenger innspill på områder hvor loven virker mot sin hensikt, eller hvor
lover ang voksenopplæring kommer i konflikt med hverandre.
 Ulik praksis på om norskopplæring kan kvalifisere for AAP.
 Folketrygdloven godkjenner ikke grunnskole eller grunnleggende ferdigheter som
utdanning.
 Nok undervisning tar tid. God utdanning koster!
 IMDI er opptatt av at voksenopplæring markedsfører seg for dårlig i kommunene,
bl.a på hjemmesidene.
 Kravet om 50 timers samfunnsfag har ikke tilbakevirkende krav før 2005.
Brev til medlemmer av Utdanningskomitéen, Kristin Halvorsen og Inga Marte
Thorkildsen ang Stortingets behandling av en ny og helhetlig plan for voksnes læring.

Styrets vurdering av arbeidet med handlingsplanene 2010-2012
Et styre bestående av fem medlemmer har begrensede muligheter til å arbeide med et så
detaljert arbeidsprogram når alt arbeidet skal gjøres på fritiden.
Vi tar opp dette i forbindelse med neste års handlingsprogram.

IKVO skal bidra til utvikling innen voksenopplæringsfeltet.
Konklusjonen til Østbergutvalget når det gjelder å samle all voksenopplæring på
fylkeskommunalt nivå er foreløpig lagt død.
Vi har i denne perioden styrket det lokale nivået ved å opprette fylkeskontakter.
Vi er høringsinstans for AID, men høringer som sendes ut fra KD når ikke alltid oss.
Vi har kke fått gehør for å likestille voksenopplæringen med andre skoleslag, verken blant
myndigheter eller Utdanningsforbundet.
Våre ønsker om egne kompetansekrav for utdanning av voksne er avvist av departementet.
IKVO spiller en aktiv rolle i det nordiske samarbeidet.

IKVO vil arbeide for at grunnopplæring for voksne etter Opplæringsloven blir gjennomført i
samarbeid med arbeidslivet, det offentlige og den enkelte utdanningssøker.
Grunnskole for voksne et kommunalt ansvar, og det er store variasjoner i kommunenes evne
og vilje til å prioritere dette.
Norskopplæringen er statlig finansiert, men med kommunal subsidiering i varierende grad.
IKVO har tett kontakt med KS om tilskuddsatsene.
Det har skjedd mye ift paragraf 4A – 2 . Medlemmer av styret og flere sentra har bidratt til
fokus på dette.

Det skjer lite på forskningsområdet med kommunal voksenopplæring, og vi ser et stort
potensial i å utfordre forskningsinstitusjonene på dette.
IKVO vil arbeide for å styrke organisasjonen
Styret har gjennom flere perioder arbeidet for ulike måter å finansiere driften på, uten å ha
lykkes. Vi beklager dette, fordi vi ser at å ha en ansatt person blir stadig viktigere.
Vi viser derfor til ny handlingsplan og forslag til budsjett.

Styret har sett det som en viktig oppgave å gi råd og veiledning til medlemmene.
Vi har opprettet fylkeskontakter og hatt en samling for dem.
Det forgår et verdifullt nettverksarbeid i mange regioner.

Radøy, september 2012

Jan Tambs-Lyche
Guri Bøe
Inger Hjortland
Aud Aastorp
Kirsti Linde

