
 

 

         Roa, 16.juni 2020 

NYHETSBREV 2/2020 FRA IKVO  

Kjære alle medlemmer og støttespillere! Her kommer en kort, oppdatert 

informasjon om vårt arbeid: 

1) Medlemsmassen: IKVO har pr nå 65 betalende medlemmer. 

Medlemsmassen har gått ned med ca 20 på grunn av kommune- og 

fylkessammenslåinger og nedleggelser. Husk å melde fra til oss om endringer! 

Antallet følgere på Facebook har steget til ca 250 pt. 

2) Høring om forslaget til ny integreringslov. Det har kommet rekordmange 

innspill til departementet på forslagene til ny integreringslov. IKVO skal sitte i 

referansegruppen som gir innspill til mangfoldsdirektoratet om innhold og 

organisering av standariserte moduler i introduksjonsprogrammet. Ny 

integreringslov er nå til behandling i Stortinget. Det vil sannsynlig tre i kraft fra 

januar 2021. 

3) Det er mange store og viktige saker på høring nå! Se særlig viktig for oss er 

forslaget om endringer i opplæringslovens kapittel 4 – grunnskole for voksne. 

Les forslagene til endringer i høringa https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-

av-endringer-i-opplaringslova.-lovfesting-av-tilbud-om-karriereveiledning-i-

fylkeskommunen/id2666409/  

Styret har møte 24.6 for å skrive høringssvar til endringene i ny opplæringslov. 

Alle bes lese endringsforslagene, og komme med egne innspill før fristen 1.7 

5) Krav om B1 for norsk statsborgerskap. Til tross fra massiv motstand fra hele 

fagmiljøet, tyder mye på at forslaget går igjennom i Strotinget. Ministeren 

støtter forslaget. 

6) Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap skal revideres. Styreleder var i 

teams-møte med Kompetanse Norge 12.3. Forslag: Generell del av 

Kunnskapsløftet vil sannsynligvis gjelde for oss også. Sporene og domenene i 

læreplanen vil bli endret. Det blir mer fokus på arbeidsnorsk og digitale 

ferdigheter. 
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7) IKVOs landsmøte og konferanse vil finne sted på Scandic Oslo Airport på 

Gardermoen.  3. - 4. november! Vi satser på at arrangemnetet kan gå av 

stabelen med 50 deltakere. Hold av datoen! Program følger senere. 

 

Jeg ser fram til å møte dere på IKVO-konferansen på Gardermoen i november. 

God sommer ønskes dere alle ! 

Beste hilsen 

Vibeche Holte 

styreleder 


