
 

 

 

IKVos lederkonferanse og årsmøte 27. og 28. oktober 2022 

«Erfaringer med ny integreringslov- utfordringer og konsekvenser» 

Sted: Universitetsgaten 26, Thon hotell konferansesenter, Oslo. 
 
 
Program dag 1 
 
Lunsj: 11.30 – 12.20 i Universitetsgaten 26 
 
12.30: Åpning av konferansen ved styreleder Vibeche Holte 
 
12.35 – 13.05: Fullføringsreformen og regjeringens planer for FOV v/Hege Hov Eggen, 
seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet  
 
13.05 – 13.35: Modulbasert opplæring: Seniorrådgiver Toril M. Brandser fra Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse (HK-dir) snakker om status for arbeidet med modulbasert opplæring for 
voksne, og arbeidet med nye læreplaner og implementering. 
 

13.35 – 14.05: Ny integreringslov- hva er utfordringsbildet? En gjennomgang ved avdelingsleder 

Anders Fyhn fra IMDi, Tid til spørsmål. 

14:05 – 14.20: Pause med frukt 
 
14.20 – 15.00: Hvor går Visma? Arbeidet med ny versjon av Visma voksenopplæring og planer for 
utvikling av fagsystemet i framtida ved Harry Myrene og Marian Myrene fra Visma. Tid til spørsmål. 
 
 
 
 
IKVO-årsmøte og valg (kun for IKVo sine medlemmer) 
 
15.30 – 17.30 
Sakspapirer legges ut på hjemmesiden og sendes medlemmene på e-post. 
 
 
19.30: felles fest-middag på Bristol! (ved avmelding, faktureres skolen) 
 
 
 



 

 
Program dag 2 
 
08.30 – 09.00: Epale og Erasmus ved Henrik Arvidsson og Katrine Utgård i Hk-dir: Hva kan disse 
programmene tilføre voksenopplæringen? 
 
09.00 – 10.00: Ny statsborgerskapslov 1.10. Hvem gjelder B1-kravet for? Hvordan håndhever vi 
fritaksreglene? Ved seniorrådgiver Marie-Louise Jæger Brudvik og Ingvild Kalnes, seniorrådgiver UDi 
 
10.00 – 10.20: pause og utsjekking 
 
10.20 – 12.30: IMDi-prosjektet: «SAMM- «Mestring, medvirkning og motivasjon i norskopplæringen 
og flyktningtjenesten» ved Toril Espegren, tidligere lærer fra Birkenes læringssenter 
 
12.30 – 12.55: Utdeling av Læringsprisen i Oslo v/ Vofo 
- Innspill fra medlemmene til styret i IKVo. Hva med SF2213? 
- Oppsummering av dagene og takk for nå! 
 
Ca 13.00: Lunsj «to go» 
 
 
Følg med på www.ikvo.no for oppdateringer! 
 

Viktig om påmelding og betaling 
Konferansen er GRATIS for to ledere per medlemsbedrift! Deltakelse fra kommuner som ikke 
er medlem, koster kr 1000 per gjest per dag. Faktura sendes i etterkant. 
 
Hotell og reise må deltakerne bekoste selv.  
 
Spørsmål rettes til 
 Vibeche.holte@lillestrom.voksenopplæring.no 
 

Kontakt oss på www.ikvo.no, eller Facebook: IKVO- interesseorganisasjon for kommunal 

voksenopplæring https://www.facebook.com/groups/650858761759014/?fref=ts  
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