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Sak 1: Landsmøte og konferanse 2012
Landsmøtet er fastsatt til uke 44 eller 45 i 2012, avhengig av foredragsholdere og
hotellkapasitet. Vi starter med landsmøte onsdag kl 1400, og avslutter fredag til lunsj.
Styret møter tirsdag kveld.
Sted: Fredrikstad, med innlagt guidet tur til Halden
Konferanseavgift kr 1500,- og det må gå tydelig fram av invitasjonen at den enkelte
betaler reise og opphold selv utenom konferanseavgiften.
Foreslåtte foredragsholdere:
Ingvard Wilhelmsen,
norsk lege og professor.
ingvard.willhelmsen@med.uib.no, 55 97 94 29
Wilhelmsen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1976. Han har
arbeidet som overlege ved konsulttjenesten Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Sykehus..
Wilhelmsen har i flere perioder vært med i styret i Norsk Forening for Kognitiv Terapi og er
medlem av Academy of Cognitive Therapy. Han er mye brukt som foredragsholder i faglige
og andre fora.
Fra 2005 har han blant arbeidet med å finne ut hvorfor norske arbeidstakere har så stort
sykefravær.

Bibliografi:
2006: Kongen anbefaler - holdninger for folket
2004: Sjef i eget liv - en bok om kognitiv terapi
2000: Livet er et usikkert prosjekt
1997: Hypokondri og kognitiv terapi.
_________________________________________________________________
Gunnar Grepperud
er professor i fjernundervisning ved UNIKOM, seksjon for etter- og
videreutdanning, ved Universitetet i Tromsø. Han er også professor II ved Høgskolen
i Lillehammer.
Fra 1994 til 1997 var Grepperud direktør ved UNIKOM og i perioden 1990- 94 leder
for SOFF (Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå).
Grepperuds forskningsområder inkluderer didaktikk, skoleutvikling, ledelse, livslang
læring og fjernundervisning.
Bibliografi:

”Kunnskapssamfunnet”
Hva vil vi med voksnes kvalifisering?
Gunnar Grepperud, Berith Bergersen, Odd Einar Johansen, Geir Sæhle

Hvordan Norge kan fremstå som et foregangsland for voksnes kvalifisering?
På slutten av 1990-tallet så man for seg et gjennombrudd for voksnes læring, ved
den vedtatte Kompetansereformen. Forfatterne peker på at noe gjennombrudd ikke
har skjedd, og de trekker fram viktige årsaker til dette. Med bakgrunn i disse
erfaringene og sitt eget arbeid på området fremmer forfatterne forslag til hvordan
Norge kan fremstå som et foregangsland for voksnes kvalifisering.

”Kunnskap skal styra rike og land”
Livslang læring i høyere utdanning
Gunnar Grepperud
Fleksibel utdanning blir stadig viktigere innen feltet høyere utdanning. Denne
boka diskuterer fenomenet og gir et helhetlig bilde av situasjonen og
utfordringene fleksibel utdanning står overfor.
Boka retter søkelyset mot en av de oppgavene som knyttes til høyere utdanningers
samfunnsengasjement, nemlig fleksibel utdanning. Med dette menes alle former for
utdanning rettet mot grupper som ikke kan, eller vil, følge ordinære heltidsstudier.
Selv om norske høyere utdanningsinstitusjoner har gitt slike tilbud i 30 – 40 år, har
det stort sett foregått i det stille og har derfor vært viet liten politisk, strategisk og
forskningsmessig oppmerksomhet.
Denne boka er den første som gir et helhetlig bilde av fleksibel utdanning og drøfter
de utfordringer man står overfor på dette området. Boka tar opp en rekke tema
knyttet til utdanningspolitikk, institusjonspolitikk, aktivitet, rekruttering, studentrolle,
IKT, pedagogikk og regional utvikling.

"For folk flest"
- fleksibel utdanning i praksis
Gunnar Grepperud
Ved U-vett har man i flere år arbeidet aktivt med å utvikle og tilby studier rettet
mot eksterne målgrupper. Dette har som oftest skjedd i samarbeid med
universitetets egne fagmiljøer og aktører i arbeids- og samfunnsliv. Slike tilbud
benevnes stadig oftere som fleksible studier. De går som oftest på deltid, med
innlagte samlinger og bruk av IKT.
I denne boka samles erfaringer U-vett har gjort. Fokus er rette mot hvordan man best
mulig kan legge til rette for livslang læring. Artiklene bygger på erfaringer fra ulike
fagområder og fra tilbud rettet mot ulike grupper. Boka gir konkrete eksempler fra alle
faser i utvikling og gjennomføring av studietilbud, fra behovsidentifisering og
motivering til evaluering og kunnskapsanvendelse.

Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker med en imponerende CV. Han
jobber idag som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning), og
har tidligere hatt oppdrag som leder for eierskapsgruppen ved NBIM
(Norges Bank Investment Management). Syse ble i 2007 valgt til Young
Global Leader av World Economic Forum, og ble i 2008 valgt inn i Det
Norske Akademi.
I sin karriere har Syse skrevet bøkene "Natural Law, Religion, and
Rights", "Rettferdig krig?", "Veier til et godt liv" og "Måtehold". Han er
også sjefsredaktør for tidsskriftet Journal of military etics og har publisert
et stort antall artikler innen emner som moralfilosofi, politisk filosofi og
etikk i krigføring.
Med sin erfaring fra næringslivet og akademisk forskning har Henrik
Syse en unik posisjon som foredragsholder i filosofi, moral og etikk. Han
kan med letthet behandle alt fra diskusjoner omkring kvotering av kvinner
i bedriftsstyrer, til problemer som oppstår i dagens høyteknologiske
krigføring.
I sine foredrag kobler Syse klassiske filosofiske resonnementer omkring
etikk og moral til hendelser vi alle berøres av i moderne tid, så som de
siste årenes finanskriser og krigen i Irak for å nevne noen eksempler.
Med humor og varme engasjerer Syse sitt publikum og åpner opp for
diskusjoner om arbeidslivets filosofiske dilemmaer.
Hva er moral og etikk? Hvor kommer vurderingene fra som vi tar for gitt?
Dette er noen av spørsmålene som Henrik Syse tar opp i sine foredrag
og som byr tilhørerne på en spennende indre reise som setter
spørsmålstegn ved mange av "sannhetene" som ligger til grunn for
hvordan vi handler både personlig og i vårt arbeid.
Ansvar for å kontakte disse: Kirsti
Også foreslått: Jurist fra Undervisningsdirektoratet – rettigheter til
spesialundervisning.

Sak 2: Arbeidsseminar i forkant av landsmøtet
Styret setter av tid fra 05.09, evt. 06.10 2012 til 10.09.2012, for å forberede
landsmøtet.

Sted: Bodrum i Tyrkia, der vi kan få låne en leilighet billig.
Alle følger med på flyselskapene for å se etter billige flybilletter når disse legges ut.

Sak 3: Dagskonferanser
Vi arrangerer rimelige dagskonferanser innenfor det spesialpedagogiske området..
Tid: kl 10.00 -16.00, fredag eller mandag.
Den første dagen er planlagt i februar/mars, med tema:

”Kognitiv trening for personer med lettere, ervervet hjerneskade”.
Ansvar for innhold/sted: Bjørn og Guri
Sak 4: NOU 2011:14 Bedre integrering
IKVO har ikke vært høringsinstans på denne NOU’en. Vi har ventet på å få
høringsbrevet tilsendt, og regnet med at den var forsinket fordi lageret lå i
regjeringskvartalet.
Det viser seg nå at høringsfristen nå er gått ut, og vi vil derfor be om et møte med
Audun Lysbakken for å kommentere meldingen i forkant av en forventet
stortingsmelding våren 2012.

Ansvar for å få til et møte i AID: Inger
Sande, 07.11.2011
Kirsti Linde

