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Orientering

særskilte opplæringsbehov som følge
av senskader og/eller endret livssituasjon.

Hvem er vi?
Interesseorganisasjonen for kommunal
voksenopplæring (IKVO) er frittstående og
uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer opplæringstilbud til ulike grupper voksne etter gjeldende
lover. Den offentlige voksenopplæring er organisert på ulike måter og i ulikt omfang.
Tilbudet omfatter følgende undervisningsområder og målgrupper:

a.

Grunnskoleopplæring for voksne
(§ 4A-1 i Opplæringslova)

Voksne over 16 år uansett etnisk bakgrunn, som har behov for fornyet kompetanse i et, flere eller deler av kjernefagene til grunnskoleeksamen.

b.

Norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere
(Introduksjonsloven)

I tråd med introduksjonsloven: 250 timer
norsk og 50 timer samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår.
Behovsprøvet norskopplæring utover dette inntil 3000 timer..
Opplæringen er gratis for innvandrere
med rett og plikt og gis mot betaling til
innvandrer med plikt men uten rett.

c.

Særskilt tilrettelagt opplæring
(§ 4A-2 i Opplæringslova)

Voksne med behov for opplæring som
ikke har utbytte av det vanlige tilbudet,
kan ha rett til spesialundervisning. Det
gjelder for eksempel
1. Personer med lese-/skrivevansker eller andre fagvansker på grunnskolens
område.
1. Personer med funksjonshemming
hvor voksenopplæring forventes å gi
en klar forbedring i livskvalitet og
funksjonsdyktighet.
2. Personer som i voksen alder har fått

d.

Oppdragsundervisning
Den offentlige voksenopplæringen kan
drive oppdragsundervisning og utføre
oppdrag for andre. Noen voksenopplæringsvirksomheter har også ansvar for
hele eller deler av den bedriftsinterne
opplæringen i kommunen.

d.

Rådgiving
(§4A-8 i Opplæringslova)

Voksne med behov for veiledning innen
utdanning, har rett på det.
IKVO ble etablert i 1984 og har pr 01.09.2010
149 voksenopplæringsvirksomheter som medlemmer.
IKVO er representert i fylkene gjennom fylkeskontakter.
IKVO har god oversikt over voksenopplæringsfeltet i Norge, følger utviklingen og holder kontakt med statlige myndigheter og aktuelle organisasjoner.
Hvert annet år holdes landsmøte og landskonferanse. I tillegg arrangeres dagskonferanser innen aktuelle tema. Medlemmene orienteres gjennom referater og skriv, hovedsaklig
på hjemmesiden.
På landsbasis har den offentlige voksenopplæringen ingen klare retningslinjer vedrørende
organisering og ressurser. Virksomhetene har
vokst opp og funnet sine lokale løsninger.
Dette gir ingen garanti for at tilbudene er likeverdige. Vi gir informasjon om ulike organisasjonsmodeller og ressursberegninger. IKVO
har oversikt over ulike utviklingsprosjekter og
«gode ideer».
Landsstyret for IKVO er en ressursgruppe
overfor medlemmer, myndigheter og organisasjoner i saker som angår VO-feltet.

Handlingsplan 2010 – 2012
1. IKVO skal bidra til utvikling innen
voksenopplæringsfeltet.
IKVO skal arbeide for:
At det etableres et tett samarbeid mellom kommune og fylkene om opplæring for voksne, jf Østbergutvalgets samlede koklusjoner. (NOU:
2010:7, Kap 1 s12 Mangfold
og mestring)
Sikre retten til likeverdig og
tilpasset opplæring for innvandrere med rett etter opplæringslovens § 4A2 og introduksjonsloven
Arbeide videre med grenseoppgang mellom Opplæringsloven og Introduksjonsloven
At voksenopplæringens samfunnsoppdrag tydeliggjøres.
At IKVO blir høringsinstans i
alle saker som berører voksenopplæringsfeltet.
At voksenopplæringsfeltet likestilles med barnehage,
grunnskole og videregående
skole.
At det etablereres egne kompetansekrav for undervisning
av voksne.
At vi deltar i og bidrar til nordisk samarbeid innenfor voksenopplæringsfeltet bl.a. gjennom
a) lærernettverk/utveksling
b) konferanser
c) studiebesøk
d) forskning

2. IKVO vil arbeide for at grunnopplæring for voksne etter Opplæringsloven blir gjennomført i samarbeid med arbeidslivet, det offentlige og den enkelte utdanningssøker.
IKVO vil arbeide for:

At kommunene får ressurser
til å gjennomføre grunnopplæring for voksne ved at;
a) kriteriene for tildeling
sikrer en forutsigbar
og tilstrekkelig ressurssituasjon for norskopplæring.
b) det innføres tilsvarende ordninger for
grunnskoleopplæring
c) det i løpet av en toårsperiode, gjennomføres
en evaluering av
kommunenes økonomi på feltet NFI , dette på bakgrunn av at
overgangsordninga er
utfaset.
At det settes fokus på undervisning for voksne gjennom
forskning og nettverksarbeid.
Arbeide for likeverdig og tilpasset opplæring for elever/deltakere med rettigheter
etter § 4A2.
At kommunal voksenopplæring blir en attraktiv samarbeidspart for næringsliv og arbeidsmarkedsbedrifter i
kommunene og at det er smidighet i samhandlingen mellom NAV og voksenopplæring

3. IKVO vil arbeide for å styrke organisasjonen
IKVO vil arbeide for:
Å få etablert en lønnet funksjon for å arbeide for voksenopplæringsfeltet, overfor samarbeidspartnere og i politisk
arena.
Å få offentlig støtte over
statsbudsjettet.
At IKVO skal være en lærende organisasjon der medlemmene kan søke råd og veiledning hos hverandre.

At IKVO har fylkeskontakter i
alle fylker.
a) Å etablere faglige nettverk innenfor voksenopplæringsfeltet.
b) Å stimulere til og ta
initiativ til aktivitet i
fylkene bl.a. gjennom
økonomisk støtte
Å videreutvikle lokal og internasjonal nettverksbygging innen voksenopplæringsfeltet.
Å synliggjøre kommunal vok
senopplæring gjennom samarbeid med aktuelle etater og organisasjoner.
4. IKVO vil arbeide for å styrke voksnes elevrettigheter, f.eks når det gjelder
forsikringsordning i skoletida.

Vedtekter
1.
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
IKVO skal være frittstående og uavhengig. Medlemmer er kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter som
arbeider etter lover og retningslinjer for
offentlig voksenopplæring. I tilfeller der
andre ved delegering utfører slik opplæring, kan landsstyret innvilge medlemskap
etter søknad. Medlemmene representeres
ved leder og/eller nestledere. Kontingent
og styrehonorar avgjøres av landsmøtet.

2. Formål
IKVO skal i samarbeid med statlige og
kommunale myndigheter arbeide for et
stadig bedre opplæringstilbud for voksne.
IKVO skal:
Fremme samarbeid mellom medlemmene
Være et forum der felles oppgaver og interesser innen dette arbeidsområdet drøftes
Samle medlemmene til informasjons- og kursvirksomhet

Være en ressursgruppe overfor myndigheter/organisasjoner i saker som angår interesseorganisasjonens arbeidsområde
3. Landsmøtet
Landsmøtet er IKVOs øverste organ. Frammøtte ledere og nestledere, eller de som møter
i deres sted med fullmakt, har stemmerett i
landsmøtet. Landsmøtet holdes hvert annet år
i løpet av høsten. Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret eller minst
1/3 av medlemmene krever det.
Landsmøtesaker med valg - valgperiode
er to (2) år:
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to landsmøtedeltakere til å underskrive
protokollen
Årsmelding
Regnskap
Handlingsplan
Fastsettelse av kontingent og styrehonorar
Budsjettoversikt
Aktuelle saker (saker til landsmøtet sendes landsstyret 1 1/2 måneder før landsmøtet).
Valg av leder og inntil fire styremedlemmer til
landsstyret, samt tre varamedlemmer i rekkefølge
Valg av leder og to medlemmer til valgkomité
Valg av to revisorer
4. Landsstyret
Landsstyret er IKVOs arbeidsutvalg og utøvende styringsorgan mellom landsmøtene.
Foruten leder konstituerer landsstyret seg selv
med nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Landsstyrets sentrale oppgaver er:
Forberede landsmøte
Reise aktuelle saker til debatt
Arrangere landskonferanse
Samle medlemmer til informasjon og debatter
Gi informasjon til medlemmene, direkte eller gjennom fylkeskontaktene
Være en ressursgruppe overfor myndigheter og sentrale organisasjoner
Landsstyret kan opprette utvalg etter behov
Landsstyret disponerer IKVOs midler når
landsmøtet ikke bestemmer annet. Revidert

regnskap legges fram til godkjenning på
landsmøtet.
5 Rådgivernettverk
Rådgivere ansatt i kommunal voksenopplæring kan organiseres i egen nettverksavdeling.
Rådgivernettverket velger eget styre og utformer egne vedtekter. Vedtektene skal godkjennes av landsstyret.
Det kreves kontingent for rådgivere tilsvarende grunnkontingent for IKVO. Av dette disponeres 75% av rådgivernettverkets styre,
25% tilfaller IKVO.
6. Virksomhet på fylkesplan
Medlemmene i hvert fylke danner lokale samarbeidsgrupper. Leder av slik samarbeidsgruppe er også kontaktperson mellom medlemmene og landsstyret og benevnes fylkeskontakt. Fylkeskontaktene velges for to år, og
valget skal skje før landsmøtet arrangeres. De
lokale samarbeidsgruppene skal arbeide ut fra
IKVOs formål med de saker som medlemmene er opptatt av. Landsstyret kan dekke
fylkeskontaktenes kontormessige utgifter (papir, kopiering, porto m.m.) etter regning. Det
er utarbeidet egne retningslinjer for fylkeskontakter.
7. Valgkomité
Valgkomiteen foreslår overfor landsmøtet
kandidater til landsstyret, valgkomité og revisorer.
8. Medlemskap i andre organisasjoner
Forslag om medlemskap i og formalisert samarbeid med andre organisasjoner legges fram
for landsmøtet.
9. Endring av vedtekter
Endringer av vedtektene kan med 2/3 flertall
foretas av landsmøtet etter forslag som er
sendt landsstyret senest 3 måneder i forveien.
10. Oppløsning av IKVO
Oppløsning av IKVO kan bare skje på
landsmøtet med 3/4 flertall. Forslag om oppløsning må være sendt medlemmene senest 3

måneder i forveien. Landsmøtet avgjør hva
som skal skje med midler og eiendeler.

