REFERAT fra styremøtet i IKVO 22.06.16. kl 9.00 – 13.00 hos Vox
TILSTEDE: Aud Aastorp, Vibeche Holte, Egil Martiniussen og Per Olav Strande
Frafall: Guri Bøe
Del 1: møte med Vox v/ avdelingsleder Anders Fremming Anderssen
Del 2: styremøte IKVo

Del 1
1) Møte på Vox ved Anders Fremming Anderssen: kort gjennomgang av
Stortingsmelding 16 med vekt på noen hovedmomenter.
Vox har fått 3 oppdrag fra departementet: utvikle kartleggingsverktøy i
grunnleggende ferdigheter, utvikle modulbasert grunnskoleopplæring for
voksne og lage nettbasert opplæring.
Det skal utpekes fagpersoner til referansegrupper og prinsippgruppe.
Sistnevnte skal gi råd, rammer og retningslinjer for læreplanarbeidet med
ny modulbasert læreplan.
IKVo har fått spørsmål om å delta med en fagperson i prinsippgruppa. Per
Olav Strande - voksenopplæringssjef i Vestre Toten kommune ble valgt.
Vibeche Holte kan steppe inn ved forfall. Gruppa skal levere sitt oppdrag
1.10.
Oppgavene med å prøve ut modulene vil bli lyst ut som et oppdrag i tre år
(forsøk med modulbasert opplæring på grunnskolens område). Vox ønsker
at mange, små og store kommuner deltar. Prosjektet er treårig.
Andre saker fra Vox: Vox utarbeider retningslinjer for arbeidsrettet
norskopplæring. BKA-programmet erstattes av "Kompetanse pluss", som
både inneholder BKA-kurs og opplæring i regi av frivillig sektor. Vox har
også fått i oppdrag å lage kvalitetsstandarder for private
opplæringstilbydere.
Del 2) IKVo-styremøte med ordinære saker:
1) Vibeche Holte har møtt i Nasjonalt utvalg for karriereveiledning i regi av
Vox. Sak: "NOU 2016: 17" om karriereveiledning skal ut på høring. Det
foreslås store endringer, blant annet at rådgivningstjenesten i skolene skal
deles i sosialrådgivning og karriereveiledning. Karriereveilederne skal ha 60
studiepoeng fordypning. Karrieresenterne skal tilby karriereveiledning til alle
voksne over 19 som trenger det. Karriereveilederne skal ha

masterutdanning i karriereveiledning. Nav skal også tilby karriereveiledning
til sine brukere, men på feltet arbeid. Karriereveiledning skal starte på
asylmottak (med veiledere fra karrieresentrene).
2) IKVos landskonferanse 26.10. og 27.10. i Oslo: Programmet er klart og
lokalet, Vika Atrium, er booket. Det er 14 påmeldte pr 20.6. Aud sender ut
ny info til alle mail-kontakter. Hun spør Sissel Vollan om invitasjonen også
kan ligge på Facebooksida for ledere i Vo (Vox' nye satsing). Vi håper på 50
deltakere, fullbooket.
3) Styreseminar i København 14. - 15.9. Da lages årsmelding fra
styrearbeidet og handlingsplan for 2016-18. Regnskapet sluttføres, nytt
budsjettforslag lages, vi ser på forslag til ny logo.
4) Økonomi: IKVo har en trygg økonomi. Styret vil foreslå å halvere
kontingenten fra 2017. Øyvind Stubsjøen fortsetter som kasserer til
styremøtet i oktober. Øyvind sluttfører regnskapet. Det skal sendes på
høring til 2 revisorer, som skal godkjenne regnskapet for 2015-16 før det
forevises landsmøtet.
5) Valg til nytt IKVo-styre på landsmøtet 2016. Leder Aud Aastorp og
styremedlem Guri Bøe er på valg. Dessuten må det velges nye
vararepresentanter. Valgkomiteen består av Linn Ramberg fra Fredrikstad
og Inger Hjortland fra Larvik. Det må velges ny valgkomité og ny kasserer.
6) Per Olav Strande har samarbeidet med webdesigneren i Vestre Toten
kommune om forslag til ny logo for IKVo. Styret så på forslagene. Vi ønsker
oss en logo som er kjønnsnøytral, illustrerer alle brukergrupper, er frisk i
fargene og utstråler et positivt engasjement! Per Olav ber om nye forslag
før styreseminaret i september.

Referent: Vibeche Holte

