
Referat fra styremøte IKVO  

24. september 2013, Oslo. 

Til stede: Guri Bøe, Mette 

Lorentsen, Aud Aastorp, 

Egil Marthinussen og Kirsti 

Linde 

Med utgangspunkt i referatet fra forrige styremøte 12. august, gikk vi gjennom status i de 

forskjellige sakene, og planla fylkeskontaktmøtet neste dag. 

Regnskapet vurderes overført fra Kaj Breistein til Aud Aastorp fra årsskiftet. Da vil vi også ha 

en total økonomisk oversikt, etter som faktureringen for 2013 er ferdig. 

Britt Tove Sletten tar allikevel ikke over ansvaret for nettsidene våre. Øyvind Stubsjøen 

fortsetter inntil videre. 

Aud Aastorp har forfattet et dokument: ”Hvorfor organisasjonen IKVO” og i tillegg en 

argumentsamling for hvorfor det er viktig at kommunene driver opplæringen i grunnskole 

for voksne, norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og basisferdigheter på 

grunnskolens område. Dokumentene ble bifalt og vedtatt med noen kosmetiske endringer. 

Dette siste dokumentet fikk navneforslaget: ”Lovpålagt voksenopplæring i Norge. Like 

rettigheter – ulik praksis.” 

”Hvorfor organisasjonen IKVO” ligger nå som førsteoppslag på hjemmesiden vår. Det ble 

vedtatt at den sendes fylkeskontaktene, styret og ellers brukes til utdeling i fora vi ferdes i, 

gjerne i sammenheng med oppfordringer om medlemskap. 

Fylkeskontaktmøtet 25. september: Dette avholdes i Skolelederforbundet sine lokaler, og 

hele 9 fylkeskontakter har meldt sin ankomst. 

Haderslev 24.-26. oktober: Egil, Aud og Kirsti reiser allerede 22. om kvelden, da hele neste 

dag skal brukes til konferanseforberedelser. Inger reiser sammen med tre andre ledere fra 

Vestfold tidlig den 24. 

Ledernettverk i fylkene tas opp på fylkeskontaktmøtet. 

Det er ønskelig at temaet Spesialpedagogikk blir prioritert. Det foregår en interessant 

utvikling i Bergen. Skal hjemmesidene våre også inneholde en tilbakemeldingsmulighet på 

hva medlemmene kan se er aktuelle tema for voksne og spesialundervisning? 

VOX blir kontaktet for om mulig å utvide samarbeidet med IKVO. Vi trenger å være 

spesifikke på hva IKVO ønsker skal bli resultatet av dette samarbeidet. 

Vi vil legge ut en oppfordring om å lese tilsynsrapportene på hjemmesiden til IKVO. Neste 

styremøte er 6. desember i Oslo. 


