
IKVO-MØTE 18.6, 9-14.00 hos Vox 

TILSTEDE: Aud Aastorp, Guri Bøe, Egil Martiniussen, Per Olav Strande og Vibeche Holte 

Frafall: Nils-Erik Kleven (går av med AFP) 

REFERENT: Vibeche 

Saksliste: 

Sak 1. Møte med Vox v/ Ingun Westlund og Ann Sofie Bjørndal angående norskprøvene. 

Ingun er konstituert leder for den midlertidige avdelingen for norskprøver. Vox skal 

omorganiseres, fremtidig antall avdelinger er uvisst.  

Teknisk gjennomføring i mai-juni-prøven: store problemer 2.6. Aud har meldt dette til 

Enovate. Noen problemer kan skyldes sentrenes dårlige kapasitet på linjene ut. Vox tror de 

vet grunnen til problemene 2.6, og sju prøvesteder vil få særlig oppfølging. Vox har hatt 

møter med kommuner med problemer, feil har blitt rettet. Vi oppfordres til å fortsette å melde 

feil. Innspill til forbedringer av brukermanualen (nå kun digital), sendes Enovate eller Vox 

v/Ingun Westlund.  

Samfunnskunnskapsprøven: kun problemer knyttet til ulike fonter som må lastes ned 

(kinesisk, burmesisk osv). Alle oversettelser blir sjekket av to tolker samtidig. 

De muntlige prøvene. IKVOs innspill: store sprik i sensuren. Vurderingskriteriene er for vage. 

For eksempel er kriteriet: ”Godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer” gjenstand 

for mange tolkninger. Kriteriene burde være mer konkrete med eksempler på hva en sensor 

skal se etter (preteritum på A2, bruk av spørsmål i dialogen på A2/B1 osv.). IKVO etterlyser 

også at oppgavene er mer tilpasset arbeidslivsdomenet (stadig flere elever går NYK-veien, 

arbeidsnorsk. Et prøvesett burde gjenspeile dette). Vox sier vi bør melde dette til Cecilie 

Hamnes i Vox Bergen.  

”Lovkaoset”: IKVO påpekte at minoritetsspråklige i grunnskolen fortsatt må gå opp til 

grunnskoleeksamen i vanlig norsk. Mange stryker eller får karakteren 2. Det er grunn til å 

stille spørsmål ved at innvandrere på forholdsvis kort tid skal tilegne seg breddekunnskapen 

som er nødvendig å inneha for å oppnå bedre enn karakteren 2 til grunnskoleeksamen i norsk.   

Vi etterlyser/savner eksamen i norsk 2 (NOA), eller at de nasjonale norskprøvene kan erstatte 

norsk etter kunnskapsløftet på vitnemålet.  

Sak 2. Hva har styret gjort? Oversikten over styrets aktiviteter ble sendt ut med 

nyhetsbrevet i april 2015. Listen blir oppdatert og lagt ut på hjemmesiden på nytt. Aktiviteter 

for IKVO for høsten vil være: 

a) Guri kontakter Utdanningsdirektoratet angående den nye veilederen for spesialundervisning 

som er publisert på deres sider. Vil Udir lansere den for lærere på samme måte som de gjorde 

med veilederen for RKV? 



b) Egil følger opp stabssjefen på Udir angående et mulig møte om rkv-ordningen i Udir i 

august.  

c) Grunnleggende ferdigheter og BKA. Vox deler i 2015 ut 161 millioner kr til BKA. De 

kommer ikke folk utenfor arbeidslivet til gode. Mange med behov faller utenfor. Vibeche 

kontakter Margrethe M. Svendsrud i Vox angående problemstillingen: manglende 

finansiering av opplæring av grunnleggende ferdigheter. 

d) PR/fronting av IKVO-saker. Vibeche kontakter bladet Utdanning og spør om de er 

interessert i IKVOs synspunkter og forventninger knyttet til kommende Stortingsmelding om 

livslang læring og utenforskap. Vibeche skriver også et nytt IKVO-nyhetsbrev i høst. 

Sak 3. Økonomi: IKVO har om lag 800 000 kr på konto pr 18.6. Per nå har 68 

medlemssteder betalt kontingent. Det er nok til å sikre driften for 2016. Aud kontakter Vox 

med spørsmål om å få tilgang ti deres kontaktinformasjon til Vo-er, så kan vi sende ut IKVO-

info. Aud vil gå gjennom medlemsmassen med vår nye kasserer Øyvind Stubsjøen med tanke 

på å følge opp de som ikke har betalt. Kasserer Kaj Henning Breistein har avsluttet sit arbeid 

for IKVO og Øyvind Stubsjøene har sagt seg villig til å ta over oppgaven. Han har allerede 

ansvar for hjemmesiden og medlemsregisteret.  

Eventuelt: Forslag til datoer for styremøter høsten 2015: fredag 15.10 og 4.12. Varamedlem 

Per Olav Strande går inn i styret for Nils-Erik Kleven som har gått av med AFP. 

Roa, 19.6.15 

Vibeche Holte 

Referent 

 


