




IKVo – arbeidsgruppe Visma

 Kartlegge utfordringer

 Melde behov og avklaringer til Visma

 Ikke erstatte Visma community’s brukergruppe

 Innspill så langt:

 Gammelt, tungrodd, lite funksjonelt fagsystem

 Dårlig integrasjon mot ander systemer (Pas, Visma in School m.fl)

 Vanskelig/umulig å ta ut rapporter vi trenger til:

 GSI, statsforvalteren, SSB og Beregningsutvalget

 NIR- overføring: stadig utfordrende

 MEN: vi har ingen andre ALTERNATIVER!



Fullføringsreformen

Et sammendrag



https://hkdir.no/fullfoeringsreformen

 Stortinget har i Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne 

dører til verden og fremtiden vedtatt at modulstrukturert opplæring skal 

innføres for grunnskole og videregående skole for voksne (grunnopplæring).All 

voksenopplæring blir modulbasert:

 FVO blir FOV

 Hva med de unge? (kombi-klassene)

 Trer i kraft aug. 2024

 Ny opplæringslov (høringsfrist høst’21): aug 2024!

 MÅL: 9 av 10 fullføre og bestå vgo

 Fjerne hindringer, mer fleksibelt

 Tilpasset ulike målgrupper – nyankomne

 Grunnleggende norskopplæring på vgs!

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20202021/id2840771/


Om FOV-prosessen fra Hk-dir

• Utarbeider nye moduliserte læreplaner for forberedende 

opplæring for voksne (FOV). HK-dir har et hovedansvar i denne prosessen.

• Modulstrukturerte læreplaner i videregående opplæring for voksne (VOV) for 

de tretten lærefagene som inngår i forsøket. Udir har hovedansvaret.

• Utvikler vurderings – og dokumentasjonsordninger for modulene (FOV og VOV) 

og utvikle ordninger for sluttvurdering for FOV.

• Oppretter læreplangrupper, referansegruppe m.fl



Nye læreplaner – LK20

 De modulstrukturerte læreplanene for voksne blir tatt i bruk fra august 2024.

 Viktige milepæler i arbeidet:

• januar 2023 – februar 2023: Innspillsrunde på læreplanene

• vår/sommer 2023: Direktoratene bearbeider læreplangruppenes forslag og forbereder 
offentlig høring

• september–november 2023: Offentlig høring av læreplanene

• mars 2024: Fastsettelse og publisering av læreplaner

• august 2024: Moduliserte læreplaner trer i kraft



Konsekvenser?

 Målgruppe FOV? ALLE tidl. spor 1 og 2?

 Hvorfor alfabetiseringsmodul i Læreplan 

i norsk og samf.k?

 5 fag, 5 nivåer

 Ingen fast fag- og timefordeling

 Tilbudet blir avhengig av kommunes 

økonomi?

 NY opplæringslov- viktig!

 Fravær- Konsekvenser?

 Større vekt på RKV

 Kompetansebevis per avlagt modul



Sannsynlig

 Mulig å ta FOV OG vgs for 

voksne samtidig- jf

modulforsøket

 Ny aldersgrense (19) for 

«voksenrett»?

 Lov å ta vgs på nytt (1 

nytt fagbrev)

 Endringer i SPU for 

voksne §4a-2

 Vo: opplæring, ikke 

aktiviteter, ADL ol



Konsekvenser for fagsystemet?

 Like viktig som nå å sikre deltakernes rettigheter (opphold, statsb.skap)

 Lærere vil fortsatt trenge et effektivt fagsystem for elevregistrering

 Vi trenger arkivfunksjon: permisjoner, vedtak, mm

 Systemet må sikre at personvernhensynet (GDPR) ivaretas

 Større vekt på sluttvurdering: kompe.bevis, modulbevis, vitnemål

 Myndighetene vil ha samme behov for rapporter, statistikk, analyse

 Systemet må bli mer brukervennlig, enkelt med «varsellamper» for å hindre 

feil

 Er det mulig?

 Visma svarer på utfordringen i neste økt…


