REFERAT FRA STYREMØTET I IKVO 08.02.19
Møtet ble avholdt i lokalene til Kompetanse Norge i Oslo fra kl 09 – 13.30

Til stede på møtet: Egil Marthinussen, Ingeborg Kulseng, Per Olav Strande, Vibeche Holte. Frafall: Gry
Høgberg.
Agenda
Møter med ansatte i Kompetanse Norge
9.00: Møte med Beate Linnerud om Kum-midler, «metoder i norskopplæringen». KUM heter nå
«TUKI», og midlene Kompetanse Norge før lyste ut for å stimulere til nye metoder i
norskopplæringen, er nå under punkt 3 (av 5) i IMDIs liste over prosjekter.
Vi bør ta kontakt med Kompetanse Norge dersom vi skal søke midler under punkt 3 i rundskrivet. (De
som søker midler under de andre punktene i rundskrivet, kontakter IMDi). KN vil at vi sender dem
noen linjer på e-post som kort beskriver prosjektet, så kontakter KN oss.
KN presiserer at man kan søke på ett, eller begge av følgende temaer under punkt 3:
• Flerspråklighet som ressurs i opplæringen eller (morsmålsstøtte, likemenn ol)
• Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen
KN er interessert i arbeidsmåter; hvordan deltakernes flerspråklighet kan brukes som en ressurs i
opplæringen, og hvordan pedagogisk bruk av digitale verktøy kan gi deltakerne nye arenaer for
kommunikasjon og læring.
Prosjektet skal resultere i en beskrivelse av arbeidsmåtene som er brukt, tilrettelagt for målgruppen
lærere i norskopplæringen.
Utarbeiding av tekniske apper, programmer og plattformer ol ligger ikke innenfor det det vil bli gitt
støtte til. SE IMDI.NO- Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak
9.30 – 9.45: Møte med Vigdis Lahaug om ny stipendordning for lærere i norsk og samfunnskunnskap.
Vigdis fortalte at Kompetanse Norge nå deler ut 100 stk stipendier til lærere i norsk og
samfunnskunnskap som vil ta 30 studiepoeng i norsk som andrespråk ved en godkjent tilbyder
høsten 2019. Søknadsfristen er allerede 1.3. Hver kommune kan maks ha 6 lærere med. Rektor
godkjenner søknaden, og lærer og rektor avtaler frikjøp fra undervisningen mm. De pengene som
ikke brukes til studieavgift (ofte gratis), bøker, frikjøp og reiser, er å regne som skattbar inntekt.
For søknad om stipend for lærere som vil ta norsk som andrespråk, se:
https://www.kompetansenorge.no/nyheter/stipend-for-lararar-som-underviser-vaksneinnvandrarar-i-norsk/
9.45- 10.15: Møte med Nita Steinung om de nye standardelementene i introduksjonsprogrammet,
også kalt «STI». Første fase i dette arbeidet er å lage STI for spor 1-elever. KN skal ha det ferdig til 1.5.
KN snakker om at obligatoriske elementer p.t. er:
Familielæring, livsmestring og karrierelæring/kvalifisering.
KN vil skissere: mål for opplæringen, varighet av kurset, verktøy (arbeidsmåter?) og dokumentasjon
på gjennomført kurs. IKVO hadde flere spørsmål: hva med elever i grunnskolen, som har fullt
program, vil de også bli pålagt alt dette? (mye har de allerede i opplæringen), familielæring: hva med
de som ikke har barn?, på hvilken måte ser KN for seg at kursene skal være «kvalifiserende? Vil alt
være obligatorisk for alle elever? Hva er tidsfristen på prosessen? KN hadde få svar. En gruppe med
ansatte hos IMDi og KN jobber med dette, fagfeltet vil bli rådspurt. Det blir utprøving av modulene
for spor 1 fra høsten 2019

10.15 – 10-45 – Møte med Tove-Dina Røynestad og Trine Hauger om modulbasert grunnskole (fvo).
Forsøket med fvo utvides til 2023. Det er særlig fvo i videregående skole som utvides, her kommer
modulbasert fagopplæring i helsefag og bygg og anlegg i gang fra høsten. De 5 fylkene som er i gang
med fvo på vgs-nivå, oppfordres til å søke videre. Søknadsfristen er 15.4, se nettsidene! KN kunne
ikke svare på hvem som får anledning til å søke på å bli med på nye modulbasert grunnskole-forsøk.
Læreplanene i fvo revideres IKKE i løpet av forsøksperioden. IKVO spurte om fagfornyelse og
innføringen av de nye læreplanen i grunnskolen vil gjelde for voksenopplæringen. Svaret er JA, vi må
forholde oss til fagfornyelsen og nye læreplaner så lenge fvo bare er et forsøk (ut 2023). Vil den nye
overordnede delen for grunnskolen også gjelde for voksenopplæringen? KN kunne ikke svare på
dette pr nå. KN vil skrive et nyhetsbrev om erfaringene med fvo, og viser ellers til delrapport nr 1,
som nettopp er publisert: https://www.ideas2evidence.com/news/rapport-om-modulstrukturertvoksenoppl%C3%A6ring

Egne styresaker
1) Medlemsmassen og økonomi. Vi er ca 77 betalende medlemmer, og 5 nye har meldt seg inn.
Økonomien er stabilt god, ca 600 000 kr på banken.
2) Høring om Læreplanen opp til C1. Kommentarer og innspill? IKVO er enig om at dette nivået ikke
vil gjelde voksenopplæringen, men UH-sektoren. Vi etterlyser svar på hvor mye ressurser som er
brukt på å utarbeide nivået og tilhørende prøver, og hvorfor. Siden det ikke vil være rettigheter
knytte til opplæringen opp til C-nivået, synes vi ikke det angår oss så mye. IKVO vil likevel sende et
kort høringssvar.
3) KS-seminar om ny forskning om kombinasjonsklasser, aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere
mm. Se forskningsrapporten om erfaringene med kombinasjonsklasser
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fourapporter/kombinasjonsklasser-er-en-faglig-suksess/, KS har sendt styreleder en ny invitasjon til et
seminar 4.3. Møtet som skal handle om:
Hva må til for å øke andelen deltakere som får formell opplæring innenfor rammene av
introduksjonsprogrammet? Hva må til for at deltakerne gjennomfører formell opplæring innenfor
rammene av introduksjonsprogrammet? Hva må til for at kommunene i større grad differensierer
programtiden for forskjellige deltakergrupper? Hva mener KS skal til for at alle som skal inn i
introduksjonsprogrammet blir kompetansekartlagt og får karriereveiledning i forkant av oppstart av
programmet? Det er enighet om at resultatene av introduksjonsprogrammet bør bli bedre – hva
mener KS vil være gode resultater etter gjennomført program?
Styret gav sine innspill, medlemmene kam også gjøre det samme innen 1. mars.
4) Eventuelt-saker/ innspill fra medlemmene (på FB): a) Spørsmålet om vedtak om grunnskole for å
søke fritak for inntjeningskravet som gjelder for permanent opphold, ble tatt opp. Styreleder skriver
en bekymring til KD. b) Føring av timer som norsk i NIR ble diskutert. I grunnskolen/fvo føres av og
til» o-fag» (samfunnsfag og naturfag» som norsk på lavere nivåer), er det riktig? Er det kun norsknorsk som teller som norsktimer? Vi spør IMDi.
5) Ny møtedato. Det ble bestemt at neste styremøte skal avholdes nordpå. Medlemmene bes
undersøke om 25.-27.6 er mulige datoer.

Referent: V. Holte (for Gry H)

