IKVO-MØTE 5.12.14 hos IMDi
TILSTEDE: Aud Åstorp, Guri Bøe, Egil, Nils-Erik og Vibeche Holte
REFERENT: Vibeche
SAK. 1 Styret konstituerer seg.
Medlemmene i styret har ulik kompetanse og utfyller hverandre. Aud gikk med på å formelt
stå som leder/kontaktperson ved at oppgavene til styret fordeles. Vibeche blir
informasjonsansvarlig med ansvaret for å skrive til nettsidene, skrive et nyhetsbrev 3- 4
ganger i året og få artikler på trykk i media. Vibeche vil samarbeide med Øyvind S. på
Skedsmo, han er ansvarlig hjemmesidene. Diskusjon om vi skal ha en Facebook-side.
Meningene var delte. Vi kommer tilbake til saken.
SAK.2 Medlemsmassen v/Aud
IKVO har 89 medlemmer per nå. Alle de store sentrene har meldt seg ut. Kunne vi få et møte
med dem, komme i dialog, ville det være fint! Vi har 670 000 kr på konto, noe skal finansiere
Auds frikjøp i 2014. Vi krever kontingent for 2015 på våren. Da vil vi ha en sunn økonomi.
Fortsatt målsetning om å verve nye medlemmer. Norasonde – attføringsbedrift i Skedsmo og
Rælingen- vil bli medlem. Vi er kritiske. Det må undersøkes om de er kommunalt eide, i så
fall må det vurderes. Aud har oversikt over utmeldte skoler, hun vil kontakte dem igjen med
ny informasjon om hva vi gjør. På Udir-konferansen på Gardermoen fikk vi deltakerliste over
kommunale vo-er på grunnskolens område. Guri følger opp disse.
SAK 3. Høringer (endringer statsborgerskapsloven, introduksjonsloven)
Aud og Vibeche har skrevet uttalelser på vegne av egne skoler. Essensen av disse sammen
med andre innspill bakes inn i ett dokument – sendes på vegne av Ikvo. Skrivet må dekke
medlemmenes ulike syn. Vibeche lager forslag. Neste høring om endringer i
introduksjonsloven er mindre omfattende. I tillegg ba Udir om tilbakemelding på
retningslinjene for realkompetansevurdering i grunnskolen. Aud og Vibeche har innspill.
Hvem sammenfatter våre innspill og sender på våre vegne? Ny høring om rett til
tolketjenester kommer i løpet av våren.
4. Henvendelse til IKVO v/Aud ang. små skoler og utviklingsmidler. Små kommuner har ikke
adgang til å søke på utviklingsmidler fra Imdi. Det er et demokratisk problem og hindrer
skoleutvikling på små steder. Aud svarer og videresender henvendelsen til Vox og Imdi.
5. Regnskap. Kaj Breistein har ført regnskapet til nå. Arbeidet settes ut på anbud. Det er mest
ryddig at et autorisert firma tar seg av det. Kostnad: ca 25 000 kr pr år.
6. Eventuelt
a) Aud har sittet i referansegruppe hos Vox angående ny Questback om kommunenes tilbud i
norsk og samfunnskunnskap. Spørreundersøkelsen kommer i 2015.

b) Vox har bedt IKVO bidra med innlegg 8-10 min på lederkonferansen i februar om behovet
for kompetanse på vårt felt i framtiden. Vibeche lager ppt med utgangspunkt i Hargreaves and
Fulham (USA), Aud bidrar med punkter.
c) Styrehonorar, reiseregninger med mer. Syrehonoraret er 6000 kr pr år (skattefritt). I tillegg
dekkes reiser. Elektronisk reiseregningsskjema oversendes. Telefon, nettutgifter og lignende.
På maksimum 2000 kr innvilges pr år pr styremedlem mot kvitteringer.
d) Møtedatoer våren 2015: ons. 11.2 (etter lederkonferansen) og man 22.6 (etter skoleslutt).
e) Vibeche skriver en artikkel om situasjonen i voksenopplæringen, og prøver å få den på
trykk i en avis til våren.
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