Referat fra
styremøte IKVO
Larvik, 30. mars
2012

Sak 1 - Norplus sitt prosjekt om frafall i voksenopplæringen skal ha sitt neste møte i
Norge i september/oktober
Inger sjekker hyttetilbud eller lignende rundt Larvik
Kirsti sjekker Killingen i Sande, brukt som leirskolested tidligere.
Aud sjekker VillaHille på Tyristrand ved Hønefoss.
9 – 10 deltakere er forventet på denne samlingen.

Sak 2 – Årsmøte og konferanse høsten 2011
Kirsti kontakter valgkomitéen. Valgperioden er den samme for alle styremedlemmene. Det er
valgkomiteen som prøver å få til overlapping slik at ikke alle er nye samtidig.
Arbeidsseminar med forberedelser/årsmøtepapirer
Vi møtes i Bøvågen på Radøy på Guri sin hytte 3.-5. september for å forberede landsmøtet.
Alternativt 2.-4. september.
LANDSKONFERANSEN:
Foreløpig forslag til program:
Dag 1 – 1.november
Ingvard Willhelmsen(1300-1600) – Guri tar kontakt
UDIR v/ f. eks Kjersti Botnan Larsen eller Åge Hansen– Jan/Guri tar kontakt.
Tema: Grunnskole
Se rundskriv 3-2012
BLD v/Inga Marte Thorkildsen. Hun kan gjerne utfordres ift VOX sin rolle – Inger tar kontakt
Dag 2 – 2.november
Gunnar Grepperud, foredrag to timer. Inger tar kontakt.

Distriktsvis diskusjon omkring temaet:
Hva har du å bidra med ift nettverkssamarbeid og samlinger?
Hva kan du vente å få tilbake?
Formålet med denne sekvenser er å få et større engasjement.
Innledere: Aud og Inger

Sak 3 – Spes.ped.-konferansen er flyttet til september/oktober
Syn og andre kommunikative ferdigheter
Foreslåtte foredragsholdere: Synspedagog fra Bergen, Sunnaas og Øverby
kompetansesenter.
Sted: Skullerud voksenopplæring, Oslo

Sak 4 - Eventuelt
A. Utdanningsdirektoratet har fått en egen side/fane for voksenopplæring:
http://www.udir.no/Spesielt-for/Voksne/
B. Inger har vært på studietur til Kragerø. Alt i samme hus gir gode resultater.
God forankring i alle ledd i kommunen sikrer kvalitet.
http://www.kragero.kommune.no/tjenester/opplering-i-norsk-og-samfunnskunnskapfor-utlendinger
C. Forskrift om kommunal plikt til internkontroll med oppfyllelsen av kommunale plikter
etter introduksjonsloven.
IKVO er høringsinstans.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/ima/horingsbre
v.html?id=677802

D. Om ansvarsforholdet mellom skoleeier og NAV /HELFO ang rett til logopedhjelp.
Brev fra Udir til Fylkesmannen i Vestfold:
Er det opp til oss å lage en grense mellom hva som er helse, rehabiliterende
behandling, og hva som er pedagogisk tilbud?
Sakkyndig vurdering er ikke på plass når disse folkene trenger det.
Etter fylkesmannen i Vestfolds tilsyn er det blitt en diskusjon i Sandefjord kommune
ang logopedhjelp.
Det er mulig å gi et tilbud med vedtak etter p 4A – 1, tilpasset undervisning.

