
Referat fra styremøte i IKVO, mandag 12. august 2013 

Sted: Lokalene til VOX i Oslo. 

Tilstede: Britt Tove Sletten, Egil Marthinussen (vara), Aud Aastorp, Guri Bøe, Inger Hjortland 

Ikke tilstede: Kirsti Linde 

1. Gjennomgang av referat fra fylkeskontaktmøte i Ålesund.  

Aud redigerer og forenkler dette. 

Gjennomgang av status for aktiviteter våren 2013. Legges ut på nettsiden etter møtet. 

 

2. Status økonomi.  

Gjennomgang av oversikt fra regnskap. Dette viser at vi har stram økonomi, men vi ønsker å 

fortsette da vi har stor tro på arbeidet. Det er fortsatt en uforutsigbarhet i forhold til antall 

voksenopplæringssentre som ønsker fortsatt medlemskap.  

 

For å samle flest mulige oppgaver i styret, ble det vedtatt at regnskapet forsøkes overført fra 

Kaj Breistein til Aud Aastorp. Det må sendes en oversikt over timer fra Kaj Breistein slik at 

han får det han har krav på i forhold til arbeid utført i 2013. Det søkes om bistand fra Delta 

Voksenopplærings regnskapsavdeling til utsending av fakturaer.  

 

Britt Tove Sletten har god erfaring fra arbeid med nettsider, og det vurderes at hun overtar 

driften av nettsiden til IKVO. 

 

Inger, Kirsti, Britt-Tove og Egil gjør en jobb i forhold til å finne ut hvor store VO-sentrene er, i 

fylkene de er ansvarlige for å avklare. De gir tilbakemelding til Aud og Kaj – innen 20. august. 

De siste fakturaene sendes ut umiddelbart innen 01.09.2013 med betalingsfrist 15.09.2013.  

 

Aud lager et skriv som forteller hva IKVO skal være og som det kan vises til dersom det blir 

spørsmål til hva IKVO arbeider for. 

 

 

3. Hvilke tjenester trenger vi å kjøpe? 

 Medlemmer har etterlyst mer markedsføring. Hva skal markedsføres? Vi ønsker at 

voksenopplæringen skal være et kommunalt ansvar på lik linje med andre tjenester 

som barnehage, skole osv. Dette bør frontes. Aud ser på noen tanker om tekst, 

sender ut, og vi gir tilbakemeldinger raskt før det blir tatt kontakt med aviser, 

fagblader etc. 

 Lobby – virksomhet. Kirsti avklarer og gir oss tilbakemeldinger. 

 

  

4. Fylkeskontaktsamling, Østlandet  



Forslag på 25. september. Forslag på å låne IMDI sine lokaler i Oslo. Dette blir kun en 

heldagssamling. Aud lager invitasjon til dette. Det blir det samme innholdet som de andre 

fylkeskontaktsamlinger. Styremøtet legges til ettermiddag/kveld den 24.09. 

 

5.  Haderslev i oktober 

Inger, Kirsti og Aud reiser. Inger reiser ned 24.09.2013. Aud og Kirsti reiser ned 22.09.13 for å være 

med å hjelpe til dagen før konferansestart. Aud tar kontakt med Kirsti og avklarer påmeldinger til 

konferansen for styremedlemmene. 

6. Aktuelle saker framover 

 Informasjonsbrev fra VOX: ikke alle hadde mottatt dette. Styret i IKVO vil følge opp dette. 

Det er ikke alle fylker som har et ledernettverk hverken i IKVO regi eller for øvrig.  

 Sped. ped. må prioriteres framover. Se sak. 8. Mange spørsmål rundt dette. Det blir også 

spennende å følge utviklingen på satsningen i Bergen framover – jf. Kommunestyresak. 

 Kontakte VOX for mer samarbeid. Aud tar kontakt. 

 

7. Leseplikt i voksenopplæringen 

Det har kommet inn spørsmål fra medlem. Årsramme er 808 – 45 min timer. Leseplikten blir da 21,2 i 

norsk med samfunnskunnskap. 

 

8. Spes. ped – satsning. Hvordan jobbe videre med dette? 

Styret ønsker å løfte fram spesialundervisningsområdet. Vi må lage en mail og et oppslag på 

hjemmesiden der vi forhører oss om hva medlemmene kan se at kan være aktuelle tema for 

arbeid med voksne og spesialundervisning. Deretter kan styret evt. legge til rette for en 

læringsdag. Guri lager utkast til dette. 

 

 

9. Eventuelt 

 Bør vi lage en «til ettertanke/idebank/gode ideer» på nettsiden vår? Bør vi også legge ut en 

link der vi samler tilsynsrapporter? 

 Styremøte i desember blir den 6. desember i Oslo. 

 

 

 

 


