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Årsrapport for styrets arbeid i perioden 2013 – 2014 
 
Landsstyret har i perioden 2012 – 2014 bestått av:  

Leder  Aud Kristin Aastorp Delta 
Voksenopplæring 

Nestleder Guri Bøe Bergen 
Voksenopplæring 

Styremedlem Inger Hjortland Larvik Læringssenter 

Styremedlem Kirsti Linde Sande 
Voksenopplæring 

Styremedlem Britt-Tove Sletten  Senter for læring og 
integrering i Lenvik 

1. vara Mette Lorentsen Senter for læring og 
integrering i Lenvik 

2. vara Egil Marthinussen  Hemnes 
Voksenopplæring 

3. vara Bjørn Stenmark Beiarn kommune 

 
Valgkomitéen har i perioden 2012 – 2014 bestått av 
 
Leder  Merete Torstensen Rana 

Voksenopplæring 

Medlem Lise Møskedal Mandal kommune 

Medlem Wenche Breland Birkelid 
Læringssenter, 
Songdalen kommune 

 
Revisorer for perioden:  
 
Lin Sandhaug Ramberg, Fredrikstad internasjonale skole 
Leif Østli, Fredrikstad internasjonale skole 
 
Ansvarlig for å føre regnskap, kreve inn kontingent og oppdatere 
medlemsregisteret har vært: Kaj Henning Breistein 
Web-redaktør har vært Øyvind Stubsjøen. 
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Det har vært en aktiv styreperiode. Det har vært arrangert 9 
styremøter og 3 fylkeskontaktsamlinger i perioden. Styrets aktivitet 
vises i tabellform nedenfor. Ellers vises til møtereferater og annen 
informasjon på www.ikvo.no.  
 
Når det gjelder opplæring etter Introduksjonsloven og 
Opplæringslovens § 4 A1 og § 4 A2, har IKVO klart å bli en tydelig 
samarbeidspartner/diskusjonspartner for VOX, IMDI, 
Utdanningsdirektoratet og til dels for KS. IKVO er nå med på 
høringslisten til BLD og KD, og styrets medlemmer har vært 
bidragsytere i mange sammenhenger der våre premissleverandører 
arbeider med endringer og utvikling av vårt fagfelt. En viktig 
bekreftelse på at IKVO nå blir hørt i sammenhenger som er viktige på 
vårt fagfelt, er at vi ble invitert til å holde et innlegg på et 
forskerseminar i Udir den 25.09.14. Seminaret var en del av det 
innledende arbeidet med den nye stortingsmeldingen som 3 
departementer skal samarbeide om på vårt fagfelt: «Livslang læring 
og utenforskap». IKVO ble bedt om å si noe om sentrale utfordringer 
og hindringer i voksenopplæringen. Vi ble også bedt om å gi en 
anbefaling om hvordan systemet bør tilrettelegges for å 
imøtekomme behovene. Innlegget ble godt mottatt.  
 
I siste toårsperiode ønsket også IKVO å bidra til å fremme det 
fylkesvise nettverksarbeidet i landet i denne styreperioden. For å bli 
kjent med eksisterende nettverksarbeid og eventuelt oppfordre til 
slikt arbeid der det ikke var etablert, arrangerte styret 3 regionale 
samlinger i 2013: i Tromsø, i Ålesund og i Oslo. Vi erfarte at det 
finnes mange aktive fylkesvise og regionale nettverk. Noen anser seg 
som IKVO nettverk, andre har nettverk uten å forbinde dette med 
IKVO. Styret ser det derfor ikke som en styreoppgave å være 
pådrivere for dannelse av nettverk i kommende periode, men vi 
ønsker god kontakt med lederne for eksisterende nettverk.   
 
 
 

http://www.ikvo.no/
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Styrets arbeid i 2013 
Januar   

 Styret startet med en ringerunde til alle medlemmer for å 
bekrefte/avkrefte ønske om fortsatt medlemskap etter endrede 
kontingentsatser. Omtrent halvparten av alle medlemssentrene ble 
kontaktet. Flertallet av de kontaktede ønsket fortsatt medlemskap, men 
noen syntes kontingenten hadde blitt for høy og ønsket ikke å være med 
videre. Krav om kontingent ble sendt til medlemmene som ved betaling 
bekreftet sitt videre medlemskap.  

21. og 22. januar  Kombinert styremøte og fylkeskontaktnettverksmøte for de nordligste 
fylkene i Tromsø. Jfr. arkiv på nettsidene våre. 

Februar  

12.02. februar Inger Hjortland og Aud Aastorp hadde møte med Dag Fjæstad i NAFO for å 
orientere oss om arbeidet med reviderte læreplaner for grunnskolen og 
egen plan i norsk på videregående for minoritetsspråklige med kort botid i 
Norge. Deretter utarbeidet vi vår egen høringsuttalelse.  

25.02 og 26.02.2013 Guri Bøe og Aud Aastorp var på møte i nordisk nettverk for 
voksenopplæring i Haderslev i Danmark. Hovedagendaen på møtet var 
planlegging av nordisk konferanse i Haderslev i oktober 2013. Videre 
drøftet vi «frafallsprosjektet» som nettverket har arbeidet med og videre 
planer for nettverksarbeidet.  

Mars  

04.03. og 05.03 Britt Tove Sletten, Kirsti Linde, og Aud Aastorp deltok på samling for ledere 
i regi av Vox, først og fremst som ledere for våre respektive VO sentre, men 
også som en oppdatering for styret i IKVO. Inger Hjortland møtte også, og 
hun hadde eget innlegg på konferansen fra sin voksenopplæring i Larvik.  

 Guri har deltatt i de første møtene der Vox initierer et arbeid med et 
utkast til et kvalitetsrammeverk for opplæringstilbudet i grunnleggende 
ferdigheter i Norge. 
http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-

prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-

grunnleggende-ferdigheter/ 
 Guri har deltatt i det foreløpig siste møtet med SIU og Grundtvigutvalget 

04.03. Styret ferdigstilte høringsuttalelsen til forslag om reviderte læreplaner i 
grunnskolen og egen plan i norsk på videregående for minoritetsspråklige 
med kort botid i Norge. Uttalelsene våre ligger i arkivet på hjemmesiden 
vår. 

April  

04.04. Inger deltok på seminar om suksessfaktorer for utdanningsprosjekter i regi 
av Nordisk nettverk for vuxnas lærande (NVL). 

25.04. Styret ferdigstilte høringsuttalelse om inntak til videregående opplæring. 
Uttalelsene våre ligger på hjemmesiden vår.  

29.04 Styret inviterte fylkeskontaktene i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, 
Rogaland og Agder til møte på Ålesund VO. Vi drøftet fylkeskontaktenes 
forventninger til IKVO og styrets forventninger til fylkeskontaktene. Vi tok 
opp problemstillingen med nye kontingentsatser og vi drøftet aktuelle 
saker. Se resymé på hjemmesidene. 

30.04 Styremøte i Ålesund 

Mai  

http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-grunnleggende-ferdigheter/
http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-grunnleggende-ferdigheter/
http://www.vox.no/no/Internasjonale-prosjekter/Aktuelle-prosjekter/Roadmap-Kvalitetsrammeverk-for-opplaring-i-grunnleggende-ferdigheter/
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22.05 Styret ferdigstilte høringsuttalelse om endringer i forskrift til 
introduksjonsloven. Se uttalelse på hjemmesidene. 

23.05 – 25.05 Guri deltok på møte i Madrid i European Basic Skills Network. Vi er nå 
medlemmer i dette nettverket.  

27.05 Guri Bøe og Kirsti Linde var på møte i Nordisk nettverk i Stockholm. I den 
forbindelse ferdigstilte Jan Tambs-Lyche og Aud Aastorp den norske delen 
av frafallsprosjektet i voksenopplæringen som ble initiert av det nordiske 
nettverket. Resultatene av karleggingen legges ut på nettsidene.  

30.05 – 31.05 Guri var på møte i Vox om Roadmap – beskrivelse av kvalitet i 
voksenopplæring 

31.05  Kirsti Linde og Aud Aastorp hadde et arbeidsmøte. Et foreløpig budsjett ble 
utarbeidet. Plan for bedre informasjon om og markedsføring av IKVO ble 
drøftet og det ble avklart at inntekter fra kontingent kun rekker til frikjøp 
av en «generalsekretær» i 40 %.  

August  

12.08 Styremøte på VOX i Oslo. Se referat på nettsidene 

 Styrets ringerunde til mange av medlemmene i IKVO avklarte at få var kjent 
med årsmøtevedtaket om endret kontingentsats. Mange utrykte at 
kontingenteten har blitt høy, og de minste sentrene synes at laveste 
kontingentsats er altfor høy. Dette er en problemstilling styret tar på alvor, 
og har stor forståelse for. Vi fattet et ekstraordinært vedtak om at 
opplæringssentre som har 5 årsverk eller mindre kunne få tilbud om en 
kontingent på kr. 3000,- pr. år.  
For å få avsluttet arbeidet med utsendelse av kontingent for 2013, vedtok 
styret at de resterende VO-sentrene ikke skulle kontaktes pr. telefon, men 
styret ville sjekke oppdaterte data for medlemmene gjennom kommunenes 
nettsider. Dette ble gjennomført og de siste kontingentkravene ble sendt 
ut. 

September  

 Aud Aastorp blir frikjøpt 40 % fra sin stilling på Delta Voksenopplæring for å 
drifte IKVO 

 Aud Aastorp tok kontakt med VOX for å se på mulighetene for et tettere 
samarbeid 

 Styret tok kontakt med medlemmene våre for å innhente ønsker om 
aktuelle tema for arbeid med spesialundervisning for voksne.  

24.09. Styremøte i Oslo. Referat er lagt ut på IKVO’s hjemmesider.  

25.09. Det 3. fylkesnettverksmøtet med lederne i fylkene på Østlandet ble avholdt 
i Oslo. Referat Ble lagt ut på IKVO’s hjemmesider.  

Oktober  

22.10.13 IKVO’s styre utarbeidet «bekymringsmelding» om forverret økonomi 
knyttet til opplæring i norsk med samfunnskunnskap for innvandrere etter 
at den forrige regjeringen hadde lagt fram forslag til statsbudsjettet for 
2014. I pressemeldingen fra BLD fra 14.10.13 under kapittelet «Styrkjer 
integreringen» sto det at «Kommunene har fått mer ressurser til å bedre 
norskopplæringen» samtidig som oversikten over de enkelte 
budsjettposter viste at post 822 – var redusert med 3,8 %! Brevet som ble 
utarbeidet er lagt ut på IKVO’s nettsider.  
Brevet ble sendt til: 

 BLD med kopi til ekspedisjonssjef Barbro Bakken og 
avdelingsdirektør Kjell Østby. Styreleder hadde i tillegg en 
telefonsamtale med Kjell Østby. Svar fra BLD ble lagt ut på IKVO’s 
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nettsider. 

 Imdi ved seksjonsleder for introduksjon og kvalifisering Anders Fyn 
og seniorrådgiver Ellen Røst. Styreleder hadde i tillegg en 
telefonsamtale med Ellen Røst, der det ble avtalt at IKVO skulle få 
et møte med IMDi etter at den nye regjeringen hadde lagt fram sitt 
budsjett.  

 KS ved spesialrådgiver Nina Gran. I tillegg hadde styreleder en 
telefonsamtale med Nina Gran. IKVO ble lovet å få til et møte med 
Nina Gran etter at den nye regjeringen hadde lagt fram sitt 
budsjett.  

 VOX ved direktør Jan Ellertsen og leder for Integreringsavdelingen, 
Bjørg Ihlebekk og avdelingsleder for basisferdigheter, Margrethe 
M.Svensrud. IKVO ble invitert til møte på VOX 12.11.13.  

24. 10 – 26.10 Nordisk nettverkskonferanse i Haderslev, Danmark. Omtale ble lagt ut på 
IKVO’s hjemmesider.  

31.10.13 Styret for IKVO hadde bedt om møte med Udir for å drøfte reaksjoner og 
innspill fra våre medlemmer på informasjonsbrosjyren som er utarbeidet til 
rådgivere om voksenopplæring. Inger Hjortland og Aud Aastorp fikk møte 
avdelingsleder Cathrine Børnes og Åge Hanssen fra Juridisk 1. Referat ble 
lagt ut på IKVO’s hjemmesider.  

November  

07.11.13. Styret for IKVO, leder for Oslo VO, Else Birgitte Roscher –Nielsen og 
fagleder Reidun Grasmo fra Enhet for VO i Trondheim var invitert til møte 
av Inger Lise Stieng i Udir. Fra IKVO møtte Kirsti Linde og Aud Aastorp. Udir 
ønsket synspunkter og innspill på sitt utkast til nasjonale retningslinjer for 
realkompetansevurdering av voksne i grunnopplæring. Referat ble lagt ut 
på IKVO,s hjemmesider.  

12.11.13 Styret i IKVO ba høst 2013 om et møte med direktør Jan Ellertsen, 
avdelingsleder for basisferdigheter, Margrethe M. Svensrud og leder for 
Integreringsavdelingen, Bjørg Ihlebekk. Dette møtet ble holdt 12.11.13. Fra 
IKVO møtte Guri Bøe og Aud Aastorp. I møtet diskuterte vi bla. de 
økonomiske rammene for norskopplæringen og muligheter for et tettere 
samarbeid mellom IKVO og VOX. Referat ble lagt ut på våre hjemmesider.  

Desember  

06.12. Styremøte. Se referat på nettsidene. 

10.12  Resterende kontingentkrav sendt ut 

12.12 Arbeidet med å arrangere landsmøte og landskonferanse 2014 ble 
igangsatt.  

 
 

Styrets arbeid i 2014 
 
Januar   

Hele våren Planlegging og organisering av landsmøte og landskonferanse i oktober 
2014.  

09. og 10. januar Guri Bøe var i Oslo og deltok i arbeidet med «Roadmap towards a Quality 
Framework for the Provision of Basic Skills for Adults in Norway”.  

29. januar Høringsuttalelse – Forslag til endringer i Opplæringsloven og 
Privatskoleloven.  

31. januar  Styremøte på Imdi i Oslo. Jfr. arkiv på nettsidene våre. 
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Seksjonsleder for Introduksjon og kvalifisering Elisabeth Dreier Sørvik og 
seniorrådgiver Ellen Røst fra IMDi deltok på deler av styremøtet. Temaet 
for samtalen med disse var:  
Hva står høyt på Imdi’s agenda, og hva står høyt på vår når det gjelder 
voksenopplæring for innvandrere? 

Februar  

7. februar Guri Bøe deltok på møte om Erasmus +, og i etterkant ble det lagt ut 
informasjon på nettsidene. Dette ligger nå i arkiv.  

11. og 12. februar Inger Hjortland, Kirsti Linde, Egil Marthinussen og Aud Aastorp 
lederkonferanse på VOX.  

Mars  

11. og 12. mars  Britt Tove Sletten og Mette Lorentsen deltok på ledersamling i regi av VOX i 
Tromsø. 

21.mars Styremøte på Imdi i Oslo. Møte med Nina Gran fra KS:  
 

 Problemstilling: KS sin holdning til den kommunale 
voksenopplæringen. Hva er viktig?  

 Hvilken strategi ligger til grunn for gjennomføring av det som er 
viktig? 

 Finansiering?  

Etterarbeid etter 
styremøtet i mars 

Styret i IKVO har i lang tid vurdert å arrangere en fagdag, med fokus BARE på 
tema knyttet til spesialundervisningsdelen av §4A i Opplæringsloven. Vi 
omtalte dette og laget en forespørsel til våre medlemmer på våre nettsider 
etter styremøtet i mars. Noen medlemmer tok kontakt og formidlet ønsker for 
en slik dag. Styret har som mål å arrangere en slik dag høst 2014.  
Informasjonen og forespørselen ligger nå i arkiv.  

April  

 Arbeid med planlegging av landskonferanse. Inngåelser av avtaler med 
hotell og foredragsholdere.  

Mai  

13.05.?  Kirsti Linde deltok på Omdømmedagen på Latter i Oslo for å hente 
nødvendig inspirasjon/informasjon til kommende landskonferanse om 
omdømmebygging. 

20.05 – 23.05. Guri Bøe og Aud Aastorp deltok på konferanse til European Basic Skills 
Network (EBSN) i Budapest 

Juni  

04.06. Styremøte på VOX i Oslo: 

 Ferdigstillelse av program og gjennomføring av landskonferanse og 
landsmøte i oktober 2014 

 Planlegging av styreseminar i september 2014 

 Gjennomgang av styrearbeid som måtte ferdigstilles før 
styreseminaret 

16.06 Sendt innspill til KS og Imdi angående viktigheten av økning i pr. capita 
tilskudd og kompensasjon for bortfall av resultattilskudd i statsbudsjettet 
for 2015 

Innen utgangen av 
juni 

Mail til alle medlemmer for å informere om landskonferanse og landsmøte 
i oktober. Vi oppfordrer alle til å melde seg på.  

August  

 Påminnelsesmail til medlemmene om landskonferanse og landsmøte 
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September  

16.09. – 17.09 Styreseminar – forberedelse av saker til landskonferanse 

17.09 Har vært i kontakt med utdanningsdirektoratet om en fagdag om 
regelverksforståelse etter § 4 A2. Tilbakemeldingen fra 
utdanningsdirektoratet er at de jobber med en veiledning til § 4 A2 som vil 
komme i løpet av høsten 2014. De ønsker at IKVO skal gi innspill til denne. 
Når den er ferdig, er vi enige om å ha en fagdag der utdanningsdirektoratet 
gjennomgår veiledningen for våre medlemmer.  

18.09 Henvendelse fra NVL som ønsker et samarbeid om en konferanse. 
Planleggingen gjør NVL sammen med Vox og Utdanningsdirektoratet.   
Konferansen «Voksenopplæringens rolle for inkludering» blir arrangert den 
13. november på Bristol i Oslo. Inger Hjortland skal holde et innlegg der 
med en skoleleders perspektiv. 

25.09 Aud Aastorp holdt innlegg på en forskerkonferanse som danner opptakten 
til arbeidet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. 
Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som står i 
fare for å falle ut av arbeidslivet og som står utenfor arbeidslivet. Dette 
arbeidet skal legges fram i en melding til Stortinget, ”Livslang læring og 
utenforskap", i løpet av 2015. Meldingen skal skrives i fellesskap av 
Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet. Meldingsprosjektet vil blant 
annet se på sammenhengen mellom grunnopplæring for voksne, opplæring 
i regi av NAV, opplæring i norsk- og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere og introduksjonsprogrammet.  
  
Som en del av kunnskapsinnhentingen arrangerte prosjektet et 
halvdagsseminar. Hensikten med seminaret var å få innspill til 
politikkutvikling som vil fremme livslang læring. De stilte følgende 
spørsmål:  

 Hva er status for opplæring og kvalifisering av voksne i de ulike 
sektorene? 

 Hva vet vi om effekten av de ulike opplærings- og 
kvalifiseringstilbudene? 

 Hvilke utfordringer og mulige løsninger finnes, både innenfor og på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer? 

  
Seminaret foregikk i Utdanningsdiretoratet og var åpent for personer i 
departementene og direktoratene som er involvert i arbeidet med 
meldingen. Det var i underkant av 100 personer til stede.  

25.09 Guri Bøe holdt innlegg på VOX sin regionale lederkonferanse i Oslo om 
hvorfor Bergen satser opplæring i grunnleggende ferdigheter. Innlegget 
representerte også IKVO’s syn på denne satsingen.  

29.09. Guri Bøe stilte på et siste møte i det som har foregått under navnet 
Roadmap m.m. i Vox sin regi, se nettsiden: 
http://www.vox.no/sok/?q=Roadmap 
Dette arbeidet avsluttes høst 2014 og en anser at dette, sammen med mye 
annet, har vært med til å påvirke til at den stortingsmeldingen som nå er på 
trappene, blir utformet.  

Oktober  

10.10. Henvendelse til Ellen Røst i IMDi med problemstillinger ifbm. forslaget til 
statsbudsjett for 2015. 

http://www.vox.no/sok/?q=Roadmap
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20.10 – 21.10 Landsmøte og landskonferanse. 

 
 


