REFERAT fra styremøtet i IKVO, 15.10.15 kl 8-11.00 på Gardermoen
TILSTEDE: Aud Aastorp, Guri Bøe, Vibeche Holte, Per Olav Strande og Egil Martiniussen
REFERENT: Vibeche H.
SAK 1. Forberedelser til neste års landskonferanse. Vi ønsker datoene 1) 26. og 27.10. 2016
eller 2) 19. og 20.10 i Oslo-regionen. Fortrinnsvis ønsker vi å leie et lokale, og at gjestene selv
booker hotell. Guri undersøker med Nydalen. Vibeche kontakter Bristol hotell.
SAK 2 og 3. Økonomi/regnskap. Vi har ca 700 000 på konto og ca 90 medlemmer. Vi har råd
til å lønne noe frikjøp fra egne arbeidsplasser hvis vi ønsker det. Web-ansvarlig og i dag
kasserer lønnes av IKVO Vi trenger ny kasserer. Aud kontakter Øyvind med spørsmål om han
kan fortsette som kasserer ut året, og i web-redaktørjobben ett år til. Hun spør også
kontoransatt på egen skole om hun kan påta seg regnskapsjobben. IKVO ønsker å betale noen
for ”oppringing av nye potensielle medlemmer”. Vi lager manus til mail-utsendinger og tekst
til potensielle ”telefonselgere” før de ringer rundt.
4. Nettsidene er oppdaterte. IKVO ønsker at Øyvind fortsetter med jobben.
5. Per-Olav var i høstferien på en UNESCO-konferanse om ”Learning Cities” i Mexico.
Mange byer og tettsteder rundt om i hele verden er lærende miljøer. Dette arbeidet er også
spennende for Norge. Styret avgjør senere om Per Olav skal foredra om Learning

Cities på neste års landskonferanse.
6. Aud hadde holdt innlegg for FM på en konferanse om realkompetanse. Samme innlegg ble
holdt på rkv-konferansen på Gardermoen 15.10.
7. Guri har vært i Malmø for å bidra i forberedelse til en nordisk konferanse som skal finne
sted i Malmø i september 2016. IKVO ønsker å arrangere et seminar om Udirs veileder for
spes ped-undervisning (se udir.no). Guri kontakter Nydalen Vo i Oslo med spørsmål om
seminaret kan holdes der.
8. Per capita- bortfall i norskopplæringen: Flyktninger sitter ofte tre år i mottak, da bortfaller
tilskuddet kommunen skulle hatt for norskopplæring. Vibeche har tatt saken opp med KS og
IMDi, og med Rigmor Åserud i AP. IKVO vurderer å sende IMDi en skriftlig uttalelse om
saken.
9. Både Delta Vo og Gran og Lunner Vo er med i KS’ effektiviseringsnettverk, og invitert til
å være samarbeidspartnere med IMDi. Her har vi en påvirkningsmulighet.
10. DOT – diagnostisk ordblindtest – et nytt verktøy utviklet i Danmark for å avdekke
dysleksi hos fremmedspråklige. Vibeche kontakter senteret for et mulig studiebesøk. Guri
ønsker å bli med.
11. Neste styremøte blir 4.12 i Oslo. Vibeche kontakter Vox igjen med spørsmål om vi kan
låne rom hos dem.

