
REFERAT fra IKVO-MØTET 4.12.2015. kl 8.30-12 hos Vox 

TILSTEDE: Aud AAstorp, Guri Bøe, Vibeche Holte og Per Olav Strande  

Frafall: Egil Martiniussen 

REFERENT: Vibeche 

Del 1 møte med Vox v/ avdelingsleder Karoline T.-Djarraya og medlem i 

opplæringsavdelingen, Sissel Vollan. 

1) Omorganisering i Vox, direktør med 4 avdelinger: administrasjon, kommunikasjon, 

analyse og vurdering, arbeidsliv og opplæring. Ansatte fra tidligere ”avdeling for 

integrering” er spredd i alle avdelinger, men 5 er i ”opplæringsavdelingen”. 

2) Etterutdannings-satsing 2016: fortsatt B2, mer didaktikk. IKVOs innspill: bruk av I-

pads på spor 1 og opplæringen av enslige mindreårige. 

3) Problemer med prøvegjennomføringen igjen! Hemnes har meldt om store problemer, 

deltakere må komme igjen til ny prøve, store avstander, mye arbeid og ressurser. 

IKVO mener Vo må kompenseres når det oppstår så alvorlige feil. IKVO minner om 

at Folkeuniversitetet fikk betalt for å gjennomføre prøvene, Vo-sentrene burde fått noe 

kompensasjon for arbeidet.  

4) Vox informerte om at IMDi ønsker at flyktninger kartlegges på mottak, slik at de 

fortere kan komme i gang med norskopplæring/kvalifisering. IKVO uttrykker skepsis 

til at mottaksansatte skal foreta kartleggingen, og peker dessuten på at de 

høytutdannede da vil havne utelukkende i byer (universitets- høgskolemiljøer). 

 

 

Del 2. Styremøte i IKVO 

SAK 1. 

Forberedelser til neste års landskonferanse: 26. og 27.10. 2016 (eller: 19. og 20.10 i Oslo-

regionen). Fortrinnsvis ønsker vi å leie et lokale, og at gjestene selv booker hotell. Vibeche 

har kontaktet Bristol hotell, de tilbyr dagpakker. Vibeche undersøker med Håndverkeren også. 

Aud kontakter Geir Lippestad. Guri har fått ja fra en foredragsholder. Aud kontakter 

valgkomiteen før neste landsmøte. Aud ønsker avløsning som styreleder. 

SAK 2 og 3. Økonomi/regnskap. Vi har ca 700 000 på konto, hva sier regnskapsloven om 

det? Per O. undersøker. Han kontakter også en lokal webdesigner for å få forslag til ny 

logo/webdesign. Vi har råd til å lønne noe frikjøp fra egne arbeidsplasser hvis vi ønsker det.  

4) Øyvind fortsetter som Web-ansvarlig. Vi trenger ny kasserer. Sekretæren på Delta 

forespørres om hun kan påta seg regnskapsjobben. 



5) Styreseminar 2016 planlegges i medio september, uke 37 eller 38. 

6) Per capita- bortfall i norskopplæringen: Vibeche har tatt saken opp med KS og IMDi, og 

med Rigmor Aaserud i AP. Både Delta og Gran og Lunner Vo er med i KS’ 

effektiviseringsnettverk, og invitert til å være samarbeidspartnere med IMDi. Her har vi en 

påvirkningsmulighet. 

7) DOT – diagnostisk ordblindtest – et nytt verktøy utviklet i Danmark for å avdekke dysleksi 

hos fremmedspråklige. Vibeche kontakter senteret for et mulig studiebesøk i 2016.  

8) Høring om endringer i opplæringsloven, jf rett til grunnskole for ungdommer med behov, 

men som er utskrevet fra grunnskolen. Departementet foreslår at kommunen og 

fylkeskommunen gis mulighet til å tilby opplæring til ungdom med vitnemål, men uten 

adekvat kompetanse for å fullføre videregående. IKVO mener forslaget er for svakt, og peker 

på ungdommen kan bli kasteballer mellom kommunen og fylket når ingen har plikt til å 

hjelpe. Aud forfatter et kort høringssvar på vegne av IKVO. 

 


