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Årsrapport for styrets arbeid i perioden 2018 -20 

Styrets samarbeidspartnere og prosjekter:  
 

Komp. Norge IKVO fulgte arbeidet med å kvalitetssikre digitale norskprøver, 
arbeidet med ny modulbasert grunnskole for voksne, ga innspill på 
forslaget til om kompetansekrav (norsk 2) for ansettelse av lærere i 
voksenopplæring med mer. IKVO var medlem av prinsipp-gruppa 
for utarbeidelse av STI (Imdi) og ny læreplan i norsk og 
samfunnskunnskap og nye norskprøver høsten 2019 og våren 2020. 

IMDi IKVO har samarbeidet med Ellen Røst og Anders Fyhn om ny 
integreringslov, standariserte elementer og fagverksted. Fokus har 
vært kommunenes handlingsrom i introduksjonsprogrammet, 
obligatoriske moduler, rammer og økonomi. 

KS I KS har IKVO har IKVO hatt møter med Nina Gran og Audun Kvale i 
om saker som gjelder kommunenes økonomi, bosettingspolitikk, 
nye og krav og endringer i introduksjonsloven. 

Nasjonalt karriere- 
Utvalg 2018-20 

Styrets leder var medlem i utvalget som bygde videre på 
anbefalingene i Nou 2017 om retten til Karriereveiledning for alle 
voksne over 19 år. Utvalget jobbet med metoder og ordninger for 
karriereveiledning for alle voksne. Resultat ligger på: 
https://karriereveiledning.no/ 

Medlemsaktiviteter Nyhetsbrev – styreleder har sendt ut 3 til 4 nyhetsbrev per år. 
Ikvo.no – IKVO har publisert oppdaterte artikler. 
Mailkontakt – styreleder har svart på ca 50 henvendelser per år. 
Styrets leder publiserer jevnlig nyheter på Facebook. 



Høringer På vegne av IKVO har styreleder skrevet mer enn 10 ulike 
høringssvar til departementet knyttet til utlendingslova, 
opplæringsloven, og introduksjonsloven. Den siste 1.10 var 
høringssvar til ny «Forskrift til ny integreringslov». 

Medieoppslag Styreleder har skrevet og fått publisert 6 ulike artikler i Aftenposten 
og avisa Hadeland. «Feilaktig om integrering» 10.1.19 var et tilsvar 
til en kronikk i Aftenposten. I mai 2020 skrev IKVO et brev til 
undervisningsminister Melby med ønske om å gjenåpne 
voksenopplæringen. 

Styrets arbeid 
Styremøter 

Styret hatt 7 styremøter i perioden 3028-20. I februar 2020 avholdt styret 
et møte i  Bergen, der Stord Vo og Bergen Vo var representert. Styret 
deltok i NVLs-konferanse om “Inclusion” i Stockholm i september  2019. 
Styret planla å avholde en konferanse i november sammen med 
årsmøtet. Konferansen er utsatt pga. korona. IKVO ønsker å arrangere en 
fagkonferanse i 2021. 

 

IKVO jobber i ulike fora for å fremme 
voksenopplæringens sak. 
Medlemmene er våre viktigste samarbeidspartnere  
Facebook og ikvo.no. er våre kanaler. 
Ikvo.no  
https://www.facebook.com/groups/650858761759014  

 


