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Sak 1: Gjennomgang av arbeid og resultater i 2013.  
 Hva gjenstår?  

 Styret har laget en oppsummering av styrets arbeid med fram til nå. Denne 
oversikten viser at organisasjonen IKVO er representert på mange områder, og at det 
har vært stor aktivitet. Denne oversikten legges ut på hjemmesiden. I tillegg vurderer 
styret å sende ut nyhetsbrev til medlemmene. 

 Vi planlegger aktivitet med tema spesialundervisning. Vi vurderer å bruke Vestfold, 
som har en egen 4A-2-gruppe i IKVO-nettverket med nyetablert forum på FB hvor 
man legger ut spørsmål og innspill til drøfting. Vestfold har en meget aktiv 
fylkesmann som alltid møter på nettverksmøtene. Temadag innenfor 
spesialundervisning: Frist - innen neste landsmøte. 

 På hjemmesidene vil det også komme en oppfordring om å følge med på 
tilsynsrapportene i sitt hjemfylke. Her er mye informasjon som gir gode rettesnorer 
for arbeidet i egen kommune. 

 
Sak 2: Prioriterte områder i 2014 

 IKVO’s styre skriver et brev til nylig tiltrådt utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen 
hvor vi retter et fokus mot voksenopplæringsrettighetene til innbyggerne i 
kommunene. Isaksen har gitt uttrykk for interesse for BKA-midler, grunnleggende 
ferdigheter og grunnskoleutdanning for voksne. 
Vi ønsker også å peke på behovet for at det voksenpedagogiske arbeidet anerkjennes 
som en egen profesjon. Lærerutdanningene spisses mot barnehagebarn, mot 
barnetrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn, og vi ønsker å diskutere mulighetene for 
en egen utdanning for voksenpedagogikk.  

 I 2013 lyktes IKVO i å opprette tettere samarbeid med UDIR og VOX. I 2014 må vi 
jobbe med å knytte tettere bånd til IMDi og KS. 

 Aud har vært frikjøpt 40 prosent denne høsten, men erfaringen er at dette vanskelig 
lar seg kombinere med den ordinære rektorjobben.  
Vedtak: Aud frikjøpes en dag (20 %) første halvdel av 2014. Resten av arbeidet som 
skal gjøres er dugnad. 

 Avklaring med medlemmene om hva slags rolle IKVO skal ha i framtiden. Etter et års 
erfaring med å revitalisere IKVO ved å intensivere styrets arbeid bl. a. gjennom frikjøp 
av styreleder, vil styret anbefale sine medlemmer å ha hovedfokus på at IKVO skal 
være å være en ren interesseorganisasjon. Med dette hovedfokuset vil ikke behovet 
for så høy kontingent være til stede. Landstyrevedtaket fra høsten 2012 om forhøyet 
kontingent har avstedkommet mye kritikk, og styret kommer til å foreslå å senke den 
igjen på neste landsmøte.  

 
Sak 3: Landsmøte/konferanse  

 Landsmøtet ble fastsatt til 20 og 21 oktober 2014. 

http://www.ikvo.no/


 Vi har fått et tilbud fra Thon Hotel Arena på Lillestrøm som vi skal ta stilling til innen 
20.12.2013 

 Mange aktører innen vårt fagfelt arrangerer gode faglige konferanser hvor aktuelle 
tema blir presentert. Vi vurderer derfor i stedet å lage et arbeidsmøte med 
hovedfokus på landsmøtet og utfordringene IKVO står overfor i framtiden samt et 
arbeidsmøte basert på diskusjon rundt sentrale faglige utfordringer i vårt arbeid. 

 Aud legger ut en forespørsel til medlemmene på nettsidene om dette kan være en 
ønskelig ramme for landskonferansen.  Medlemmene oppfordres også til å komme 
med forslag til overordnet tema for disse dagene. 
 

Sak 4: Økonomi og medlemstall ved utgangen av 2013 
Vi gjennomgikk økonomien, oversikt fra regnskapsfører fra 04.12.2013 viste at ikke alle 

medlemmer har fått kontingentkrav. Regnskapsfører fikk beskjed om å sende ut de siste 

kravene umiddelbart, og dette ble gjort 09.12.2013. Økonomien tas opp på neste styremøte 

når vi har oversikt over totalt innbetalt kontingent for 2013 og endelige medlemstall.   

 

Besøk fra FFKF 

Møtet ble avsluttet med besøk 

av  

Tone Lise Kiese og Vanja Marita 

Jensen fra FFKF, Faglig Forum 

for Kommunalt 

Flyktningarbeid. 

På FB-forumet dukket denne 

oppfordringen opp rett etter 

møtet. Vi slutter oss til at det 

er et stort 

samarbeidspotensial. 

Kanskje kan vi samle 

nettverkene i fylkeslagene? 

 Det vil gå ut en oppfordring til 

fylkeskontaktene i FFKF til å ta kontakt med fylkeskontaktene i IKVO for å se på mulighetene 

for samarbeid 

 

FFKF arrangerer studietur og landskonferanse annet hvert år. Studieturene er svært 

populære, med en unik sjanse til å lære om land og kultur. I år går turen til Tyrkia. Det er ikke 

å betrakte som en ferietur, og standarden er enkel, men utbyttet er stort. 

FFKF har en visjon om en hurtigrutekonferanse, der flyktningmedarbeiderne går av og på 

oppover kysten.  



Vedtak: IKVO  og FFKF skal  jobbe videre med en felleskonferanse. 

 

 

 

 

 

 


