STYREMØTE I IKVO
Styremøtet ble avholdt i lokalene til Kompetanse Norge i Oslo torsdag 11. mai fra kl 9-14.
Til stede på møtet var: Vibeche Holte (styreleder og møteleder), Egil Marthinussen, Guri Bøe, Per
Olav Strande og Gry Høgberg (sekretær).
Sak 1

Kontingenter og medlemsregister

Styret må prioritere å få bedre medlemsoversikt. Det er kommet inn ca kr 600 000, og IKVO har pr i
dag restanser på ca kr 200 000. Regnskapsfører sender ut purringer og inkasso til de som ikke har
betalt. Vi regner med at deler av dette beløpet kommer inn.
Sak 2

Lay out

Styret har blitt enige om ny lay out på logo og brevark. Man ønsker også å bruke ny logo i
epostsignaturen på all utgående elektronisk post. Styret undersøker mulighetene for å opprette en epostadresse som heter post@ikvo.no.
Sak 3

Hjemmeside

Styret ble enige om å gjennomføre en enkel oppgradering av hjemmesiden vår nå, men vi bør
vurdere om det skal gjøres mer omfattende endringer blant annet med tanke på å tilpasse sidene til
nye formater. Styret drøftet hvilken form og funksjon som er mest hensiktsmessig på hjemmesiden
framover.
Styret besluttet at IKVO skal sende ut nyhetsbrev på epost til medlemmene med informasjon om
arbeidet og sakene styret jobber med.
Sak 4

Innkomne saker

Konkurranseutsetting av norskopplæringen:
Nav er ansvarlig for introprogrammet i mange kommuner. NAV legger tilbud ut på anbud og bruker
de tilbyderne som de ønsker.
Styret i IKVO mener:
Konkurranseutsetting av norskopplæringen skjer over hele landet. NAV-kontorene tolker
kompetansekravene til lærerne ulikt og forstår lærernes kvalifikasjonskrav på en annen måte enn det
kommunene/voksenopplæringen forstår dem. Det er sprik mellom Kompetanse Norge sine tanker
om kompetansekrav til lærere og den prisen/kompetansen som NAV vil kjøpe. Innenfor
skolesystemet vektlegges formell kompetanse og bruk av læreres avtaleverk, mens NAV i liten grad
forholder seg til dette systemet.
IKVO mener at det er behov for at Kompetanse Norge og NAV sammen ser på utviklingen på dette
området i et helhetlig perspektiv, der deltagernes interesser står i sentrum.
Styre tar opp dette med Kompetanse Norge.
Sak 5

Konferanser, seminarer, reiser

Styret drøftet om og i hvilken grad vi skal delta på internasjonale
seminarer og konferanser. Styret mener at deltagelse på utvalgte arrangementer kan være
hensiktsmessig. Det undersøkes videre om UNESCO Learning week i Cork i Irland kan være
interessant i 2017.
Sak 6

Møtedato nytt styremøte

Onsdag 28.juni 2017 er satt av som aktuell dato.
Aktuelle saker:

Drøfting av hjemmeside

Hva er mandatet vårt, strategidiskusjon

Oppfølging av innkomne saker og henvendelser
Sak 7

Eventuelt

Reiseregninger for styremedlemmene:
Styremedlemmene skal bruke et skjema for føring av godtgjørelser som følger Statens satser.
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Styremøte slutt.

Samarbeidsmøte mellom Kompetanse Norge og IKVO, torsdag 11. mai fra kl
12.30- 14.00
Krav om kompetanse for voksenlærere - ved Ingun Westlund, Terje Hellesen, Kompetanse Norge
Det er behov for sertifisering av eksaminatorer og sensorer. Man planlegger å bygge videre på
nettkurs i vurdering.
Det er usikkerhet knyttet til gjennomføringen av de muntlige prøvene i dag, ingen klagemulighet
etc. Prøven er sentral i forhold til varig oppholdstillatelse i landet.
Reduksjon av antall prøvesteder vurderes. Det er ulike problemstillinger knyttet til dette som
Kompetanse Norge vurderer.
Endringer i rundskrivet – det er ikke lenger karantene ved fusk og man kan få fritak fra delprøver ved
syns- og hørselshemninger.
Kompetanseløftet - prosjektleder for modulstrukturerte læreplaner v/ Yngvild Ziener Nilsen
Arbeidet med forsøk med nye læreplaner i grunnskolen for voksne er i gang.
Kompetansekrav til lærere v/Sissel Vollen, Liss
Det er sendt ut lovforslag om endring av kompetansekravene til lærere i voksenopplæringen.
Det mangler videreutdanning for læreplan i norsk og samfunnskunnskap og ei voksen innlærer
gruppe.
Man ønsker arbeidsretting inn i norskopplæringen framover.

