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HVA GJØR IKVO? 
Årsrapport for styrets arbeid i perioden 2016-18 
 

 Se www.ikvo.no for mer info. 

Styrets arbeid i 2016-18 
IKVO var medlem av prinsippgruppa for utarbeidelse av modulstrukturerte læreplaner, 
forberedende voksenopplæring (FVO) i regi av Kompetanse Norge. Høsten 2016. 
Oktober 2016 Landsmøte og konferanse på Vika Thon hotell i Oslo 

Styrets arbeid i 2017 

6.2 Styremøte. Etterarbeid etter landskonferansen, konstituering av nytt styre. 
 

Februar-juni Styret arbeider med å utarbeide ny logo og informasjonsstrategi. 

11.5 Styremøte hos KN i Oslo. Saker: konkurranseutsetting av norskopplæring, 
at kompetansekravene til vo-lærere også må gjelde Nav m.fl. 
Ny lay out og logo på ikvo.no 
Hjemmeside-oppgradering. 
Oppretting av egen FB-gruppe. 
Nyhetsbrev ble sendt ut til medlemmene. 

30.8 Styremøte hos IMDi i Oslo. 
Saker: nedgangen i ankomster til landet, mulige nye oppgaver i Vo, og 
utfordringer i samarbeidet Vo-Nav. 
IKVO etterlyste videre arbeid med DOT – dynamisk ordblindtest- Norge. 
IKVO-medlemmer var i prosjektet med utprøving av DOT i Norge. 

6.9 Møte i Udir med ekspedisjonssjefen om engelsk-kravet ved inntak til vgs for 
voksne. IKVO presenterte 3 caser basert på elev-erfaringer. 

15.9 IKVO svarte på høring om endringer i introduksjonsloven og forskrifter. 
 

18.-20.9 UNESCOS Learning Week i Cork, Irland, 3 styremedlemmer deltok. 
 

28.11 Styremøte hos KN om fvo – modul basert grunnskole, samtaler om hvordan 
arbeidet går med sensoropplæringen, planer videre. 
 

2.11 Styremedlem deltok på spes. ped-konferanse hos Oslo Vo Nydalen. Tema: 
synsvansker hos voksne. 

13.-14.11 Styremedlem deltok i NVLs konferanse om voksnes læring og inkludering i 
arbeids- og samfunnsliv. 
 

  

Styrets arbeid i   2018 

9.2 Styremøte hos Imdi i Oslo. Saker: bosettingstall og krav og forventninger til 
resultater i introduksjonsprogrammet. 
 

Februar Brev til Stortingets spørretime om engelsk-kravet for innvandrere som 
søker vgs for voksne, publisering av Sanners svar. 

http://www.ikvo.no/
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1.mars Brev til Udir med krav om endringer i kap 4 – grunnskoleopplæring for 
voksne 

8.mars Styreleder har debattinnlegg i Aftenposten: «Systemfeil eller somali-feil?» 
 

11.4. Styreleder holder innlegg på KNs lederkonferanse på Gardermoen. Sak: 
kommentar til Fafo-rapporten om resultater i norskopplæringen. Diskusjon 
om kvalitet. 
 

19.4 Styreleder holder innlegg for Raaum-utvalget om livsopphold for 
flyktninger i grunn- og videregående opplæring 

28.mai Pressemelding om problemene med gjennomføringen av den digitale 
norskprøven. 

15.6 Styremøte hos kompetanse Norge, sak: norskprøvene 
 

Aug Svar på høring om spesialundervisningen i skolen v/ T Nordahl 
 

27.8 Styremedlem deltok på KDs seminar om utdanningspolitikk og trender i 
høyere utdanning. 

Aug - sept Høring om vurderingsforskriften til kap 4 i opplæringsloven 
 

sept Brev til KS om kommunenes økonomi og svar på regjeringens forslag om 
endringer i introduksjonsloven. 

Sept Brev til Lånekassa om grunnskole-elevers utfordringer mht å finne rett 
låneskjema på hjemmesiden. 

Sept  Innspill til kompetanse Norge om forslag til kompetansekrav for ansettelse 
av lærere i voksenopplæringen. 

12.-13.9 Styremøte i København, forberedelse til landskonferansen i november. 
 

1. – 2. 11 Konferanse og landsmøte på Gardermoen. 
 

 
Kontakte oss?  Ikvo.no eller viho@lunner.kommune.no  

mailto:viho@lunner.kommune.no

