
 
 

REFERAT FRA STYREMØTET I IKVO 15.06.2018 

 
Møtet ble avholdt i lokalene til Kompetanse Norge i Oslo fra kl 09 – 12.30.  
 
Til stede på møtet: Egil Marthinussen, Guri Bøe, Per Olav Strande, Vibeche Holte og Gry 
Høgberg. 
 

 

Saksliste:   
  
9.00 – 10.00 
1) EGNE STYRESAKER – forberedelse til landskonferansen 1.-2. november 

 

- Booking av Scandic hotell Gardermoen: 
Egil sjekker ut konferansekoden som vi må oppgi for booking av hotell. Vibeche har 
vært i kontakt med IMDI, KN, KD og KS og avventer svar på hvem som representerer 
aktørene på konferansen. Jan Merok Paulsen er klar den 2.11. med innledning om 
endringsledelse. 

- Undersøkt Questback-mulighet – Hvilke forventinger har medlemmene til IKVO?: 
Vestre Toten har avtale med Netigate. Dersom det blir færre enn 100 respondenter, 
kan IKVO trolig benytte denne løsningen for questback. Per Olav undersøker videre. 
Vi må lage spørsmålene til undersøkelsen selv. Vi utarbeider spørsmål som skal gi oss 
tilbakemelding på hvilke forventninger medlemmene har til IKVO.  Vi legger ut 
undersøkelsen i forkant av styremøtet vårt i september. Resultatet av undersøkelsen 
presenteres på konferansen. Alle bidrar inn med spørsmål til undersøkelsen. Det skal 
være spørsmål vi kan rangere. 

- Gry har undersøkt om Ikvo kan søke OU-midler til nov-konferansen  
IKVO kan ikke få støtte fra OU-fondet til gjennomføring av landskonferansen.  

- Korrespondanse, saker fra medlemmer v/Vibeche  
Det er mye korrespondanse fra aktive medlemmer. De små voksenopplæringene er 
mer aktive brukere enn de store. Strategien med bruk av Facebook og hjemmeside 
fungerer godt, og vi bruker disse plattformene aktivt også framover. Det er i perioder 
mye arbeid å være styreleder. Styret foreslår at Vibeche fakturerer IKVO for timer 
knyttet til skriveoppdrag.  

  
- KS: Nina Gran kunne ikke komme til møtet. Nina Gran ønsker seg talleksempler på 

redusert tilskudd etter ny ordning der kommunene skal kreve tilskudd - svikt i 
inntekter. KS ønsker tallmateriale  

 
2) 10.15: Gjennomføringen av årets norskprøver skriftlig v/Brikt Sagbakken 
Direktør Gina Lund og rådgiver Brigt Sagbakken møtte fra Kompetanse Norge 
 
Gina Lund beklager sterkt, og ser det som veldig alvorlig at avviklingen av norskprøvene ble 
avbrutt og utsatt. Kompetanse Norge tar saken på største alvor. Det er grunnlag for å 
vurdere kompensasjon til deltagere og læresteder som ikke fikk gjennomført prøven, men 



det er foreløpig ikke avgjort hvordan dette skal løses. KN er i dialog med departementet 
vedrørende kvalitetssikring av framtidig avvikling av digitale, adaptive norskprøver. 
Gjennomføringen av samfunnsfagsprøvene og statsborgerprøven har fungert, og vil fortsette 
som før. Se ellers IKVOs skriv til KN med innspill fra medlemmene.  
 
3) 11.00: Modulbasert grunnskole – status? Utfordringer? 
Yngvild Ziener Nilsen møtte fra Kompetanse Norge.  
 
Yngvild viser til KNs nyhetsbrev i uke 24 om som gir informasjon om forsøket så langt. 
Nesten 3600 personer deltar i forsøket, litt under 600 har gjennomført eksamen. Ca 1/3 på 
hvert av fagene norsk som andrespråk, matte og engelsk. Ingen oppe til eksamen i «vanlig 
norsk».  
Fellessensuren gjennomføres i PAS og PGS. KN og Udir har samarbeidet gjennom hele 
gjennomføringen. God kvalitetssikring av ordningen. Benytter kompetansebevis og vitnemål 
etter Kunnskapsløftet, men de merkes med egne fagkoder og med forsøk.  
 
Eksempeloppgaver legges ut på KN sine hjemmesider, foreløpig som passordbeskyttet, men 
vurderes også å frigis. Det er laget veiledninger for vurdering av bestått for modul 1 og 2. 
Disse er lagt ut på KN sin side, men er passordbeskyttet. Kompetanse Norge samarbeider 
med Udir for å kvalitetssikre eksamensordningen og prøvene.  
 
Kombinasjonsforsøk på vgs– Tre fylker kan kombinere forsøkene på grunnskolens og 
videregående skoles nivå (modulstrukturert voksenopplæring). Dette er Trondheim by, 
Gjøvik/Hadeland, Mandal /Lindesnes.  
 
Innspill fra Trondheim voksenopplæring mht ppt – se vedlegg 
Voksne med diagnoser, for eksempel dysleksi, er det gjort forsøk med tilrettelegging av 
eksamen i modulbasert grunnskole? I Trondheim fattes det vedtak om tilrettelegging etter 
introduksjonsloven, selv om rettigheten til tilrettelegging er beskrevet i Opplæringsloven. KN 
og Kunnskapsdepartementet har svart at dette er uproblematisk. Voksne med vedtak etter § 
4a2 har rett til tilrettelegging, enten de tar opplæring underlagt introduksjonsloven eller 
opplæringsloven. 
 
IKVO ønsker lik praksis mht å gi rettigheter til innvandrer-elever med dysleksi (pc, lenger 
tid, opplest oppgaveteksten). KN hevder at det ikke er avvik fra forskriften i forhold til 
tilrettelegging av eksamen.  
  
Likebehandlingsprinsipp med hensyn til sensur  
Vellykket forsøk i Osloskolen med tre regionale samlinger. Nemndene prøvde ut 
eksempeloppgavene på elever, oppgavene ble vurdert i fellesskap, lærere fra forskjellige 
læresteder vurderte prøvene sammen. Målet er å kvalitetssikre lik vurderingspraksis. 
 

 

4) EGNE STYRESAKER fortsetter 
- København i boks – hvem gjør hva på forhånd? Billetter og hotell OK. Vi må ha 

oversikt over saker til behandling, innspill fra medlemmene må komme 3 uker før 
agenda sendes ut. 



- Utdanningskonferansen på Holmenkollen 27.8 – «globale trender i utdanningen» 
- - hvem vil representere? Gry representerer IKVO.  
- KS ønsker å møte oss, Nina Gran har tatt kontakt Vi finner ny dato etter sommeren.  

- Brev sendt Udir om rundskriv 3 – 2017: ordensreglement i grunnskolen for voksne 

 

5) EVENTUELT 

Spesialundervisningen – ny ekspertrapport av T. Nordahl – Skal IKVO uttale seg? 
Voksenperspektivet falt ikke inn under mandatet. Det er høringsfrist 15. august 2018. Saken 
skal samkjøres med arbeidet med ny stortingsmelding. Guri skriver forslag til uttalelse fra 
IKVO som sendes ut til de andre styremedlemmene for gjennomsyn. IKVO sender en 
uttalelse om at de voksnes behov også må tas inn i vurderingen. 
 
Saken om «Ordensregler i voksenopplæringen – mulige sanksjoner» er lagt fram for Udir 
tidligere. Udir skal vurdere hele kap 3 og 4 i Opplæringsloven og vil komme tilbake til saken. 
IKVO er bedt om å svare på 5 spørsmål knyttet til kap 4 i Opplæringsloven. 
 
 

 


