STYREMØTE i IKVO, 30.8.2017
Styremøtet ble avholdt i lokalene til IMDi i Tollbugata i Oslo fra kl 9.30-13.00
Til stede på møtet var: Vibeche Holte (styreleder og møteleder), Egil Marthinussen, Guri
Bøe, Per Olav Strande. Forfall: Gry Høgberg (sekretær).
Sak 1 Kontingenter og medlemsregister: 16 medlemmer har meldt seg ut, vi har fått 5
nye. Det er de store sentrene som melder seg ut, og små kommer til. IKVO spør seg om det
er økonomiske årsaker til dette, eller om de store sentrene ikke trenger IKVO?
Økonomi: IKVO har ca kr 700 000 på driftskonto og ca 50 000 på kapitalkonto. Økonomien er
solid. Regnskapet ivaretas av Slaastad as. Det fungerer godt.
Sak 2 Samtale med Ellen Røst, Imdi. IKVO og IMDi drøftet utfordringer i samarbeidet
mellom voksenopplæringa og Nav, den store nedgangen i ankomster til landet, mulige nye
målgrupper i Vo, og utfordringer knyttet til utlendinger som mangler engelsk, og som derfor
nektes inntak til vgs for voksne, eller ikke får fullført sin utdanning i vgs pga. manglende
engelsk-kunnskaper.
Sak 3 Møte 6.9 i Udir om utfordringer knyttet til manglende engelsk-kunnskaper og
inntak til vgs. Styreleder har laget to «cases» til møtet. Guri Bøe supplerte med en tredje
elev-sak. IKVO vil vurdere å ta sakene til mediene, hvis det ikke er hjelp å få hos direktorat.
Sak 4: Deltakelse på Unescos «Learning week» i Cork, Irland i september. Styret er
påmeldt og venter på tilbakemelding. Et alternativ til konferansen i Cork, er NVLs konferanse
i Lund, Skåne, om voksenlærerens rolle (27.-28.9). (Hvis ikke UNESCOs Learning week i
Cork i Irland er mulig).
Sak 6: Høring om endringer til introduksjonsloven med frist 15.9.IKVO er
høringsinstans. IKVO ønsker tilbakemelding fra medlemmene. Ny e-postadresse
post@ikvo.no kan benyttes. Styreleder forfatter et utkast som styremedlemmene får se innen
fristen.
Sak 7 Eventuelt: a) Guri Bøe etterlyste videre arbeid med DOT (diagnostisk ordblind-test).
Hun kontakter Beate Linnerud i Kompetanse Norge om saken. Guri minnet også om Udirs
egenvurdering «ReFlex» som er sendt alle voksenopplæringer. Vil vi benytte den? Er det
frivillig? Hva med dokumentasjons- kravet?
b) Per Olav Strande fortalte at Vestre Toten skal være med i et prosjekt om tjenestedesign
«Hvis brukerne fikk bestemme» i regi av IMDi og Kompetanse Norge. Flyktninger skal
intervjues om intro-tiltak, ønsker og behov.
c) Egil Marthinussen spurte om hvem som skal godkjenne om papirer fra hjemlandet gir rett
til inntak på vgs. Er det Fylkeskommunen, fylket? Spørsmålet rettes til Udir 6.9.
8) Møtedato for nytt styremøte er ikke satt. Neste styremøte avholdes i tilknytning til
konferansen i Cork eller Lund.
Referent: Vibeche Holte

