
 

 

Referat fra styremøte 6. desember i Oslo                   

Styremøtet ble holdt i lokalene til Skolelederforbundet 

Til stede på møtet: Jan Tambs-Lyche, Guri Bøe, Inger Hjortland og Aud Kristin Aasorp 

SAK 1 - 6.12.11 

Fagdag:  

IKVO arrangerer fagdag: Ervervet hjerneskade: Hvordan kan pedagoger arbeide med lettere og 

moderate ervervede skader. 

Fagdagen arrangeres  19.03.2012 fra 10.00 – 16.00 på Skullerud VO. Det skal være en teoridel først 

fra 10.00 – 12.00. Bjørn Stenmark kontakter fagpersoner f.eks. på Sunaas. Lunsj fra 12.00 – 13.00. 

Resten av dagen skal Nydalen fortelle om hva de gjør – men det må være relevant for kommunene. 

Bestillingen til Nydalen er at fagdagen skal handle om de pasientene som sendes hjem til familien 

etter 3 – 4 dager på sykehus. Hva kan du som allmenn spesialpedagog gjøre for pasienten selv om du 

ikke er synspedagog eller logoped? Det kan evt. være et innslag med en bruker som forteller om 

egne erfaringer.  

Guri fortsetter planleggingen sammen med Bjørn. 

SAK 2 – 6.12.11 

Høring om endringer i Opplæringsloven og Privatskoleloven  

Jan lager utkast til høringsuttalelse. Vi samarbeider om dokumentet på mail. Når høringsuttalelsen er 

ferdig sendes den til Kunnskapsdepartementet samt legges ut på hjemmesiden vår. 

SAK 3 – 6.12.11 

Hjemmesidene 

Listen over fylkeskontakter er fin. 

Satser for medlemskap føres inn på innmeldingsskjemaet. 

Det utarbeides et skjema for endringer av data. 

Protokollen fra siste landsmøte legges inn.  



Vi legger også ut en power-point presentasjon om IKVO på sidene. Øyvind og Kaj bes om å redigere 

sidene. 

 

SAK 4 – 6.12. 11 

 

Nordisk spørreundersøkelse om frafall fra undervisningen i voksenopplæringen 2012 

Sender ut mail til fylkeskontaktene om spørreundersøkelsen og ber om data fra perioden januar 2012 

til juni 2012.  Jan sender mailen med kopi til styret. Medlemmene i syret bidrar også med egne data.  

SAK 5 – 6.12.11 

Planlegging av landsmøte og landskonferanse 2012 

Neste landsmøte og landskonferanse blir i uke 44 2012 på Rica City i Fredrikstad.  

Vi kan ikke planlegge konkret program nå, for mye skjer på vårt felt. Men vi må ha en post på 

programmet om aktuelle temaer fra våre premissleverandører: F.eks. om kommende 

stortingsmelding, Voksenskolen og obligatoriske samfunnskunnskapsprøver. 

Ellers må vi også ha en foredragsholder som har et mer overordnet perspektiv som er aktuelt for 

målgruppen vår. Noen av oss deltar på konferanse i Larvik med Grepperud for å høre om han er 

aktuell for oss. Vi planlegger også et styremøte i tilknytning til denne konferansen som er 13. og 14. 

februar 2012. Programmet må være ferdig på vårparten og innbydelser må være sendt ut til VO-

lederne før sommeren.  

 

Referent 

Aud Aastorp 

 

 

 


