Referat fra styremøte IKVO
Askim 13. desember 2012
Til stede: Jan, Guri, Aud,
Øyvind og Kirsti

SAK 1:Gjort siden sist.

Møte i Utdanningsdirektoratet 15. november
Tema: Samme eksamensoppgaver til eksamen for voksne og til eksamen for 10. klasse.
Aud deltok.
Utdanningsdirektoratet mener at det ikke er grunn til å tro at det vil bli forskjellsbehandling ved å
bruke samme eksamensoppgaver i noen fag.




Det virker ikke problematisk å ha samme eksamen i matematikk.
Engelsk – store meningsforskjeller, men det er tross alt et 2. eller 3. språk.
Under diskusjonen om norskfaget var meningsforskjellene veldig store.
De som har laget oppgavene ser ikke at det kan være forskjell i vanskelighetsgraden for ulike
grupper så lenge oppgavene er like. Aud mener at det er innlysende for de med kjennskap til
våre elever at språket er komplisert, og oppgavene er totalt basert på at man har en norsk
erfaringsbakgrunn i ryggen.
Dette ville ikke Utdanningsdirektoratet innse.
Organisasjoner som f. eks antirasistisk senter støtter Utd.dir i dette, med bakgrunn i at
minoritetsspråklige ikke skal komme dårligere ut. De poengterer at alle skal måles på samme
nivå, vurdert ift Kunnskapsløftet.

Integreringsprinsippet tilsier en egen læreplan og egne norskoppgaver til eksamen for
minoritetsspråklige.
Vi ønsker dessuten en egen læreplan for de som må ha et kortere løp.
Konklusjon: Vi må melde dette i høringen. Den er allerede kommet ut, og høringsutkastet ligger på
http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/
Den har frist 5. mars.

4. desember, møte i VOX. Aud og Jan deltok.
7 fylker var representert, fylkesmannens representanter for norskopplæring. Jan deltok også for
nettverket i Oppland.
Samtlige som hadde ordet snakket om IKVO-nettverk.(Blir alle nettverk definert som IKVO-nettverk?)
VOX vil ta kontakt med alle fylker for å ha et samarbeid ad etterutdanning. Bjørg Ilebekk i VOX mener
at fylkesmannen skal ha som oppgave å drifte dette nettverket.

Tidspunkt for møter og samlinger må koordineres, også fra fylkesmannen. IKVO-nettverket er viktig i
denne sammenheng.
NIR legges om eller blir helt nytt. 5 mill av det tidligere resultattilskuddet går til dette.
Nytt NIR – her bør IMDI ha kontakt med kommunenettverkene.
IMDI har hatt møte med Delta (kommuner)for å snakke rundt erfaringer og utfordringer med NIR.
IMDI skaffer seg erfaringer rundt omkring i fylkene. Kanskje kommer de til et fylke nær deg?
Guri har deltatt i møte i VOX på vegne av skolen. Tema: Deler av fag/grunnleggende ferdigheter.
Mange voksenopplæringer har fått prosjektmidler til å starte med denne undervisningen. Kommunen
er pålagt å undervise i fag og deler av fag uten at dette skal føre fram til en eksamen.
VOX ønsker at vi følger et felles europeisk rammeverk. Guri følger opp dette.
Bergen/Oslo mener at vi må legge opp til en agenda som settes opp på nettsiden ad
spesialundervisning. Utdanningsdirektør og VOX dreier fokus og setter søkelyset på opplæringsloven.
SAK 2: Organisasjonsbygging
Forslag: Ringe til alle sentrene og spørre om de har merket seg økningen i kontingent , hva de tenker
og om de vil være med videre. Den personlige kontakten er viktig. I denne samtalen bør vi snakke om
nettverksbygging, antall årsverk og e-postadresser. Vi kan bruke noen midler for å frikjøpe noen til å
gjøre dette.
Det er vanskelig å finne fram til rette vedkommende, altså leder på voksenopplæringen, i mange
kommuner.
Fordeling av fylker:
Kirsti: Nordland, Troms og Finnmark Nord-Trøndelag
Guri: Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Inger: Vestfold, Telemark, Buskerud og Sør-Trøndelag
Aud: Østfold, Oslo, Akershus, Øst- og Vest-Agder

SAK 3: Hjemmesiden
Inntil det er tatt en avgjørelse om ansettelse, engasjeres Øyvind som web-ansvarlig.
Han skriver timer for dette.
Bilde av nytt styre og oppdateringer legges ut.
Innhold på hjemmesiden:
Kurs og konferanser
Nyheter fra VOX og IMDI, referater fra styremøter og evt. andre møter.
Styrereferat legges ut som nyhetssak. Det kan gjerne plukkes ut og presenteres som en nyhet. Dette
er en sekretæroppgave.
Flere bilder kan legges ut.
Medlemsoversikt: Vi må rydde opp i lenkene slik at ingen ligger døde. Medlemsoversikten brukes en
god del. Dette skal gjøres oftere. E-postadresser og lenker skal fungere.
Mailadressen i kontaktskjemaet skal være leders adresse.
Mailadressen i kontaktskjemaet skal være leders adresse.

Sak 4: Konstituering m. m.
Leder valgt på årsmøtet: Aud Aastorp
Nestleder: Guri Bøe
Sekretær: Kirsti Linde
Styremedlemmer: Inger Hjortland og Britt Tove Sletten
Representasjon i nordisk nettverk:
Aud Aastorp og Guri Bøe.
Jan overlapper en periode.
Grundtvigutvalget: Guri deltar på de siste møtene før dette omorganiseres.
Føring av regnskap og innkreving av kontingent: Det er ønskelig fra styrets side at Kaj H B fortsetter
med de samme funksjonene inntil videre.
De økte kontingentsatsene fører naturlig nok til økte inntekter. Vi starter med å kjøpe tjenester fram
til sommeren. Så kan vi eventuelt ta en utlysning på våren. Aud og Kirsti frikjøpes foreløpig en dag i
uka, 20 % stilling.
Vi kan henvende oss til VOX for å få dem til å ta arbeidsgiveransvaret ved en eventuell ansettelse.
SAK 5: Organisasjonsbygging
Vi ønsker en tettere kontakt med fylkeskontaktene.
Fylkeskontaktmøter kan også legges regionsvis, evt sammen med styremøter
Møtene legges regionsvis rundt fylkeskontaktene eller i Oslo hvor vi bruker vårt kontaktnett i VOX,
Utdanningsdirektoratet, IMDI og NAFO.
Vi må innkalle vararepresentanter ved forfall.




Vi må bruke hele lista.
Alle styrmøtepapirer sendes alle vararepresentanter.
Vararepresentanter kan gjerne innkalles til utvidete styremøter.

Vedtak: Neste styremøte innkalles alle vararepresentanter. Møtet legges til Bodø fra onsdag kveld
den 16. og fram til lunsj den 18. januar. (Senere forandret til Tromsø 20. og 21. januar.)
Dette blir et arbeidsmøte hvor vi staker ut kursen for det videre arbeidet. Aud sender ut innkalling og
Kirsti bestiller hotell etter tilbakemelding.
VI bruker en halv dag på et fylkeskontaktmøte med fylkeskontaktene i de tre nordligste fylkene og
Nord-Trøndelag
Viktige arbeidsoppgaver i vår:




Ansettelsen av ”generalsekretær” i IKVO
Høringen om revidering av læreplanene
Kontakten med fylkeslederne





Grenseoppganger mellom behandling og opplæring
Deler av fag/grunnleggende ferdigheter
Dagskonferanse i Oslo - spesialundervisning

SAK 6: Eventuelt
Godtgjøring kr 2000,- på telefonutgifter etc. sendes nå. Dette kommer i tillegg til godtgjøring for
styrearbeid kr 4000,- som sendes før sommeren.
Vi minner nettverkene om at de kan søke støtte inntil kr 2000,- til nettverksarbeid.

