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Referat fra
styremøte i IKVO
Larvik, 5. og 6. juni 2011

Til stede: Jan Tambs-Lyche,
Guri Bøe, Inger Hjortland, Aud Aastorp, Øyvind Stubsjøen og Kirsti Linde.
SAK 1
Oppdateringer på den nye hjemmesiden til IKVO.
Vi gikk gjennom hjemmesiden og diskuterte forslag til forbedringer. Øyvind har gjort disse
forandringene.
SAK 2.
Fylkeskontaktmøte på Thorbjørnrud Hotel 2. og 3.november 2011.
http://www.thorbjornrudhotell.no/
Vi legger opp til samling fra lunsj til lunsj. IKVO dekker oppholdet, samt reiseutgifter ut over
kr 2000,Nyhetssak på hjemmesiden: Vi etablerer nå et nettverk av fylkeskontakter for å bygge/styrke
organisasjonen.
Fylkeskontaktene vil være et bindeledd mellom styret i IKVO, medlemmene og
fylkesmannen.
Vi ønsker å få bedre kompetanse på hvordan regelverket fungerer ulikt fra fylke til fylke.
Vi håper at nettverket vil inspirere til større innspill på høringer etc.
Eksempler på aktuelle tema:
Hvilken læreplan skal innvandrere på norsk grunnskole jobbe etter?
Spesialpedagogikk – aktuelle emner
Innholdet i norskopplæringen relatert til norskprøvene.
Hva kommer i kjølvannet av Østbergutvalget?
Innspill til fylkeskontaktsamling: Hva er aktuelle temaer? Vi ønsker at fylkeskontaktene har
med seg noen tanker om dette som vi kan diskutere på samlingen.
Det har vært få kurs den siste tiden for lærere som jobber med spesialundervisning.
Forslag: Vi setter opp en regi på en dagskonferanse med samme tema som kan avholdes
fire steder i landet – Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.Fylkeskontaktene vil være lokale
arrangører – påmelding gjennom IKVO.
Vi har fått tilbakemelinger på at i noen kommuner velger lederne å ha IKVOnettverk/samlinger og prioriterer dette framfor ordinære rektormøter i kommunen, da det på
rektormøtene ofte er overvekt av grunnskolerelaterte saker som tas opp.
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FYLKESKONTAKTER:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane
Rogaland
Hordaland
Vest-Agder

Aust-Agder
Telemark
Vestfold
Akershus
Oslo
Østfold

Helge Hansen, Kristiansund
helge.hansen@kristiansund.kommune.no
71575952 / 90025170

Lise Møskedal, Mandal
lise.moskedal@mandal.kommune.no
38273164

Lin Sandhaug, Fredrikstad
sali@fredrikstad.kommune.no
69 95 88 74.

Buskerud
Oppland
Hedmark
EVENTUELT
Tilsyn fra fylkesmannen
Det ventes tilsyn fra fylkesmannen i august/september.
Problemstillingen knyttet til eksamen i norsk grunnskole for voksne.
NAFO har i internmøte med Utdanningsdirektoratet tatt opp denne problemstillingen, og det
jobbes konkret med å få til gode løsninger for elevgruppa.
En eventuell forskriftsendring må tas i Kunnskapsdepartementet.
NOU:14. Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak
Inkluderingsutvalget legger fram sin rapport i juni
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-14.html?id=647388
Neste møte 9. august i Oslo. Tema: Høring – Revisjon av læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for norske innvandrere.

Sande, 4. august 2011
Kirsti Linde
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