REFERAT FRA STYREMØTE I IKVO, 9. februar 2018
Styremøtet ble avholdt i lokalene til Kompetanse Norge i Oslo fredag 9.2.2018 fra kl 09.00 –
15.00.
Til stede på møtet:
Vibeche Holte, Egil Marthinussen, Guri Bøe, Per Olav Strande og Gry Høgberg.

Sak 1 Samarbeid og dialog med Kompetanse Norge
FVO og grunnskolevedtak – permanent opphold
Det var kommet inn sak på mail fra Østre Toten voksenopplæring angående prosedyrer for
vedtaksfatting for elever i modulbasert grunnskole.
Etter planen skulle Yngvild Ziener Nilsen fra Kompetanse Norge ha deltatt på møtet og svart
på spørsmålene, men hun måtte melde forfall til møtet. Spørsmålene er sendt til henne på
mail.
Sensorprøver
IKVO stilte spørsmål om framdriften i forhold til sensoropplæringen for muntlige
norskprøver.
IKVO fikk følgende svar på spørsmålene fra Brikt J Sagbakken fra Kompetanse Norge:
Sensoropplæringen er utsatt på ubestemt tid pga. juridiske vurderinger som må avklares.
Det blir sannsynligvis norskprøver 4 ganger pr år.
Kompetansekatalogen 2018-2019 v/Sissel Vollan
Kompetanse Norge har bedt om innspill til tema for etter- og videreutdanningskurs for
ledere og lærere i voksenopplæringene. Kompetanse Norge jobber med å utarbeide en ny
kurskatalog for 2018-2019. Vi gjennomgikk evalueringene av kursene for 2017. Sissel Vollan
presenterte forslag til nye etterutdanninger og styret i IKVO kom med innspill til
programmet.
Programmet vil bli presentert på lederkonferansen i april.
EGNE STYRESAKER IKVO
Sak 2
Styret har prioritert å få bedre medlemsoversikt. Det er kommet inn ca kr 600 000 kr, noen
har meldt seg ut, andre har meldt seg inn. Regnskapsfører og Vibeche har samarbeidet om
ny medlemsoversikt. Det er 89 betalende medlemmer i dag. Vi ser at flere av
voksenopplæringene fra de store byene har meldt seg ut, mens mange av de små
voksenopplæringene er aktive medlemmer. Vi ser også at en del voksenopplæringer har
meldt seg ut, men bidrar aktivt på hjemmesida til IKVO.





Styret vurderer å fremme forslag for landsmøtet om å sette ned kontingenten for
sentra med mange ansatte.
Styret sender ut en mail med forespørsel til tidligere medlemmer og spør om årsak til
utmelding og hva som skal til for at man skal melde seg inn igjen.
Informasjon om IKVO i Brønnøysundregisteret er ikke oppdatert. Guri oppdaterer
opplysningene.

Sak 3
Guri Bøe meldte inn sak fra SIU:
Interessen for Erasmus+ blant de kommunale voksenopplæringene synker. IKVO arrangerer
jo en Landskonferanse annethvert år. Blir det arrangert en konferanse i 2018 også? Hvis det
er tilfelle, vil SIU gjerne melde sin interesse for å bidra. Enten med et innlegg eller med
stand.
Styret inviterer SIU til å holde innlegg på landskonferansen til IKVO høsten 2018. Foreløpig
dato for landskonferansen er torsdag 1. og fredag 2. november.
Landskonferansen til IKVO:
Samling fra lunsj til lunsj. Det hentes inn pristilbud fra ulike hoteller. Vi forventer 60-80
personer, overnatting dekkes av den enkelte. Per Olav sjekker om vi kan få OU-midler fra KS.
Kan det være aktuelt med innleder fra KS som setter fokus på
bosettingsspørsmål/omstillingsbehov?
Sak 4 Artikler – skriverier
IKVO har forsøkt å få publisert tilsvar på uttalelsen fra Sylvi Listhaug i forbindelse med Faforapporten som ble publisert høsten 2017 og en uttalelse om engelskkravet for innvandrere
som søker videregående skole. Leder i IKVO har hatt dialog både med Aftenposten og
Klassekampen, men det viser seg å være utfordrende å få noe på trykk.
Saker som krever uttalelse:
 Nye retningslinjer for tildeling av norsktilskudd til kommunene fra IMDI.
Konsekvensen er at kommunene nå får tilskudd bare for deltagere som får vedtak om
norskopplæring. Styret retter spørsmål til Nina Gran som sitter i Beregningsutvalget.


Ekspertutvalget foreslår å flytte aktiviteten i Kompetanse Norge og IMDi over til
fylkeskommunene. https://www.regjeringen.no/.../ekspertutvalg.../id2588272/ . Det
er 6 ukers høringsfrist og IKVO må uttale seg i saken. IKVO sender ut melding til
medlemmene og ber om innspill. IKVO skriver høringsuttalelse.

Sak 5
Eventuelt-saker
Fra Guri og Vibeche: DOT (fra Danmark)- dynamisk ordblindetest – . Kompetanse Norge
starter forsøk med utprøving av DOT i 5 kommuner i Norge. Det er behov for
kartleggingsmateriell for minoritetsspråklige, som gir en pekepinn på om deltagere har
spesifikke vansker i forhold til avkoding/lesing og skriving.

Prosjekt tjeneste-design (Per Olav):
Vestre Toten kommune har vært Kompetanse Norge og IMDI sin samarbeidskommune i et
prosjekt som heter Om brukerne fikk bestemme - tjenestedesign for å bedre
norskopplæringen. Prosjektet varte fra august til desember 2017. De som har vært involvert i
tjenestedesignet er ansatte i voksenopplæringen, flyktningetjenesten og lokalt næringsliv.
Arbeidsformen har vært intervjuer og workshoper og det er utarbeidet konkrete idéer for
hvordan norskopplæringstilbudet i kommunene kan møte reelle behov og bidra til at
deltakerne får brukt sin kompetanse.
Prosjektet vil presenteres på Lederkonferansen i april og rapporten blir gjort tilgjengelig
på Kompetanse Norge sin web-side.
Neste styremøte fastsettes til 15.3 i Oslo.

Ref. Gry Høgberg

