Roa, 26. februar 2020
NYHETSBREV 1/2020 FRA IKVO
Kjære alle medlemmer og støttespillere. Her kommer en kort oppdatert
informasjon om vårt arbeid:
1) Medlemsmassen: IKVO har pr nå ca 80 betalende medlemmer.
Medlemsmassen er endret på grunn av alle kommune- og
fylkessammenslåingene. Husk å melde fra om endringer, se siste punkt!
2) Høring om forslag til ny integreringslov. Det kom rekordmange innspill til
departementet på forslagene til ny integreringslov. Vi vet foreløpig lite om hvor
saken står, se: www.regjeringen.no
3) Det er mange store og viktige saker på høring nå! Se særlig forslaget om
endringer i opplæringslovens kap 4 – grunnskole for voksne. Les forslagene til
endringer i høringa https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-iopplaringslova.-lovfesting-av-tilbud-om-karriereveiledning-i-fylkeskommunen/id2666409/

Alle bes lese endringsforslagene, og komme med innspill til IKVO før 1.6.
4) I høringsforslaget til ny Opplæringsloven foreslår regjeringen å innføre gratis
rett til karriereveiledning i alle fylker for voksne over 19 år. Det innebærer at
alle fylker må ha karrieresentre. Det er ikke foreslått økte bevilgninger.
5) Styret har nettopp hatt møte i Bergen. Der snakket vi med rektor for Stord
Vo og Bergen Vo. Inviter oss gjerne til ditt distrikt neste gang!
6) Styreleder skal holde innlegg på lederkonferansen til Kompetanse Norge 1.
april. Håper å se dere på konferansen!
8) IKVOs landsmøte og konferanse vil finne sted å Scandic Oslo Airport på
Gardermoen. 3. - 4. november! Hold av datoene! Program følger senere.
9) Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap skal revideres. Styreleder skal i
møte med Kompetanse Norge 12.3. Send oss gjerne innspill til endringer av
læreplanen før møtet.
10) I mars-april sender vi ut medlemskontingenten for 2020. For at den skal bli
riktig, ønsker vi at dere oppdaterer oss oss mht endringer av typen:

1) Navn på organisasjonen/skolen som er medlem, evt avdelingen
(Altså ikke bare kommunenavnet hvis det er ulikt)
2) Faktura-adresse (når den er ulik postadressen)
3) Kontaktperson, navn og e-mail-adresse)
4) Skolens Organisasjonsnr. og nr til EHF- faktura (elektronisk
faktura) Hvis ikke EHF, hvilken e-mail skal faktura sendes til?
5) Antall ansatte pt. – viktig for riktig medlemsavgift
6) Andre endringer 1.1.20 pga. kommune- eller fylkes-sammenslåing?
Informasjonen sendes på MAIL til viho@lunner.kommune.no
Innen 1.mars 2020😊

Jeg ser fram til å møte dere på lederkonferansen i april!
Vibeche Holte
styreleder

