
 

 

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i 
Oslo                   

SAK 1- 2011 

Presentasjon av nye medlemmer. 

Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og 

må trekke seg fra styret. 

Konstituering: 

Styret består nå av: 

Jan Tambs-Lyche – leder 

Guri Bøe – nestleder 

Kirsti Linde – sekretær 

Inger Hjortland – styremedlem 

Aud Aastorp Cudjoe - styremedlem 

 

 

 

Sekretær: Kirsti Linde 

SAK 2 – 2011 

Rutiner og godtgjøring for styret. 

Arbeidsoppgaver 

Jan gikk gjennom rutiner og godtgjøring til styret. 

Guri sender ut Excelark ift reiseregning. 

Representant i SiU: Guri Bøe 

Varamedlem: Aud Aastorp Cudjoe 

Representanter i IKVO sitt nordisk nettverk: Jan Tambs-Lyche og Guri Bøe 

Ellers fordeler Jan oppgavene i forhold til saker som vi tar opp. 



SAK 3 – 2011 

Hjemmesida 

Vi går for det nye verktøyet. Vi gikk gjennom forslag til endringer, og ga signaler til Øyvind om det. 

Vi diskuterte layout. Innhold drøftes på neste styremøte. Alle styremedlemmene forbereder seg på å 

drøfte innholdet på neste møte 14. mars. 

 

SAK 4 - 2011 

 

Gjort siden sist 

Jan deltatt på møtet på Lillehammer i beregningsutvalget med Nina Gran og Anders Ris, der det ble 

ferdig utarbeidet en endring av skjemaet som rapporterer bruk av midler til voksenopplæringen. 

Kartlegging i januar. 

Jan har gjort en henvendelse til KD og Udir, eksamen grunnskole for voksne. 

Det er forvirring rundt dette, vi har fått forskjellige signaler om hva slags eksamen vi skal arrangere. 

Henvendelse sendt i november, svar ikke mottatt,  

Jan purrer opp dette. 

Praksis: Egen eksamen for de med grunnleggende norsk. 

IMDI sier at alle skal opp til SAMME EKSAMEN, etter Kunnskapsløftet, og da opp i begge målføre. 

 

Alle som søker voksenopplæring etter 4A -1 SKAL HA ENKELTVEDTAK. 

Guri har vært på Grundtvigmøte i SiU Det ble drøftet hvor lenge vi skal ha programutvalgene. Brussel 

har vurdert Norge og vi har fått mye skryt for å trekke inn søknadsstillere i behandlingsprosessen. 

 

Vofo - styrer VO-uka, mange forskjellige erfaringer med å arrangere dette. Det er noen gode, lokale 

erfaringer og tiltak. 

 

SAK 5 - 2011 

Evaluering av landsmøtet og landskonferansen I Bodø i oktober 

Vi er meget godt fornøyd med hotellet  og arrangementet. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger 

også på innholdet, til tross for at kommunikasjonsfeil førte til at vi mistet en foreleser. 

Vi var veldig fornøyd med måten landsmøtet ble avviklet på. 

Forslag til neste landsmøte i 2012 til Fredrikstad., med utflukt til Halden.  

 

I kjølvannet av IMDIS forelesning: 

Forslag: Ha et møte med IMDI der vi diskuterer ulike problemstillinger. 

Aud og Inger diskuterer hvilke problemstillinger vi skal ta opp og sender et forslag til henvendelse 

som godkjennes av styret. 

 



SAK 6 - 2011 

1. Handlingsplanene 2010-2012 
 

 

 

IKVO skal arbeide for:  

 At det etableres et tett samarbeid mellom kommune og fylkene om opplæring for 
voksne, jf Østbergutvalgets samlede konklusjoner. (NOU: 2010:7, Kap 1 s12  
Mangfold og mestring) 

Det har vært litt ulik behandling av høringen i kommunene. 

Vi forventer at det skal komme en stortingsmelding i kjølvannet av Mangfold og messtring, og 

avventer denne. 

 At voksenopplæringens samfunnsoppdrag tydeliggjøres 

 

Kompetansen vår må synliggjøres, og viktigheten av at det er denne kompetansen som skal brukes til 

voksnes undervisning. Det ble pekt på problemene rundt at den kommunale voksenopplæringen kan 

settes ut på anbud. 

 

Når det gjelder voksenopplæring står kommunen fritt til å velge innhold og omfang. Dette har vært 

en helt bevisst politikk, og setter voksenopplæringen i en særstilling ift grunnskolen. Vi bør arbeide 

for å bli likestilt med barnehage og grunnskole. 

Hva skal til for å få gode pedagoger i voksenopplæringen? Dette er det ikke fokus på, men derimot 

barnehage, små skole grunnskole, grupperinger fag og alderstrinn 

Kompetansekrav i Danmark: 1 år med voksenopplæringsutdanning for å bli fast ansatt, også med 

tilbakevirkende kraft. 

Den offentlige voksenopplæringen har fått et helt annen fokus innenfor VOX  ved arbeidet med BKA. 

Denne synliggjøringen av den offentlige voksenopplæring har vært viktig.. 

 

Forslag : Vi ber om møte med KD for å komme i dialog ang problemstillinger knyttet til 

voksenopplæringsfeltet. 

 

 At kommunene får ressurser til å gjennomføre grunnopplæring for voksne ved at; 
a) kriteriene for tildeling sikrer en forutsigbar og tilstrekkelig ressurssituasjon 

for norskopplæring. 
b) det innføres tilsvarende ordninger for grunnskoleopplæring 



Det er viktig at vi dokumenterer de faktiske utgiftene for voksenopplæring, og at også ting som 

husleie, drift og administrasjonskostnader tas med. 

 

 At kommunal voksenopplæring blir en attraktiv samarbeidspart for næringsliv og 
arbeidsmarkedsbedrifter  i  kommunene og at det er smidighet i samhandlingen  
mellom NAV og voksenopplæring  

Ad smidighet i samhandlingen mellom NAV og voksenopplæring – her er det viktig å finne de gode 

løsningene som fungerer og  publisere dem. 

 

 At IKVO har fylkeskontakter i alle fylker. 
a) Å etablere faglige nettverk innenfor voksenopplæringsfeltet. 
b) Å stimulere til og ta initiativ til aktivitet i fylkene bl.a. gjennom økonomisk 

støtte 

Det planlegges en fylkeskontaktsamling på høsten, i forkant kommer en oppfordring om å velge en 

fylkeskontakt. 

Hvis vi mangler adresser til alle voksenopplæringssentra kan adresseliste kan være hos 

fylkesmannen. 

En oppgave for fylkeskontaktene kan være vervekampanje. 

For arbeidet med å få til fylkeskontaktene fordelte styret oppgavene slik mellom seg: 

Kirsti: 

Finnmark 

Troms  

Nordland 

Jan: 

Nord og Sør Trøndelag 

Hedmark 

Oppland 

Inger: 

Vestfold 

Telemark 

Buskerud 

Aud: 

Østfold 

Oslo 

Akershus 

Agder 

Guri: 

Hordaland 

Rogaland 



Møre og Romsdal 

Sogndal 

 

 

Eventuelt: 

Ny brosjyre redigeres ift nytt styre og handlingsplaner 2011-2012, og legges på hjemmesiden. Derfra 

kan den skrives ut av alle  som trenger den til distribusjon. 

Ansvar: Sekretær 

 

Møteplan: 

Mandag 14. mars  - dagsmøte i Oslo, evt sammenfallende med møte i IMDI. 

Torsdag 5. mai ettermiddag og fredag 6. mai hele dagen i Larvik 

Nordisk konferanse september 2011 i Helsinki: Informasjon om dette på hjemmesiden rett etter det 

neste møtet i nordisk nettverk som er 20. til 22. januar. 

Jan informerte om det nordiske nettverket. 

 

Anne Grethe Ble takket for sin innsats i styret. 

Lykke til i ny jobb, Anne Grethe! 

 

Referent 

Kirsti Linde 

 

 

 


