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Årsrapport for styrets arbeid i perioden 2014-16 
 
Landsstyret har i perioden 2014-16 bestått av fem personer:  

Leder  Aud Kristin Aastorp Delta 
Voksenopplæring 

Styremedlem  Guri Bøe Bergen 
Voksenopplæring 

Styremedlem  Egil Marthinussen  Hemnes 
Voksenopplæring 

Styremedlem Nils Erik Kleven ble i 
2014 erstattet av Per 
Olav Strande 

Skedsmo Vo 
 
Vestre Toten 
voksenopplæring 

Styremedlem og 
sekretær 

Signe Vibeche Holte Gran og Lunner 
voksenopplæring 

vara Per O. Strande (Erstattet Kleven) 

vara Bernt Fredus 
Kristiansen 

Gol voksenopplæring 

vara Kirsti Linde Sande kommunale 
voksenopplæring 

 
Valgkomitéen har i perioden 2014-16 bestått av: 
 

Leder  Inger Hjortland Larvik Læringssenter 

Medlem Torhild R. Sanna Sandefjord Vo 

Medlem Lin S. Ramberg Fredrikstad 
internasjonale skole 

 
Revisorer for perioden:  
Sissel Persen, Fredrikstad internasjonale skole 
Leif Østli, Fredrikstad internasjonale skole 
 
Ansvarlig for å føre regnskap, kreve inn kontingent og oppdatere 
medlemsregisteret har vært: Kaj Henning Breistein. Han ble i 2015 
erstattet av Øyvind Stubsjøen. 
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Web-redaktør har vært Øyvind Stubsjøen. 

Det har vært en aktiv styreperiode. Det har vært arrangert åtte 
styremøter. Styrets aktivitet vises i tabellform nedenfor. Ellers vises 
til møtereferater og annen informasjon på www.ikvo.no.  
 
Når det gjelder opplæring etter Introduksjonsloven og 
Opplæringslovens § 4 A1 og § 4 A2, har IKVO klart å bli en tydelig 
samarbeidspartner/diskusjonspartner for VOX, IMDI, 
Utdanningsdirektoratet og til dels for KS. IKVO er nå med på 
høringslisten til BLD og KD, og styrets medlemmer har vært 
bidragsytere i mange sammenhenger, der våre premissleverandører 
arbeider med endringer og utvikling av vårt fagfelt. Eksempler på 
dette er:  

 Aud Aastorp deltok 4.5.15 på regjeringens 
rundbordskonferanse i forbindelse med stortingsmelding 16:  
«Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes 
læring».  

 Aastorp og Holte holdt også innlegg på Vox’ lederkonferanse i 
oktober 2015 om «Hvilken kompetanse voksenlæreren trenger 
i framtida».  

 IKVO ble invitert til Udir i august 2015 for å diskutere 
problemstillinger knyttet til direktoratets utarbeidelse av 
nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av 
voksne i grunnskoleopplæringen. IKVO ønsket både å formidle 
styrets og medlemmenes erfarte utfordringer i arbeidet med 
den praktiske gjennomføringen av realkompetansevurderingen 
og få tolkning og veiledning på spesifikke utfordringer.   

 
I den siste toårsperioden har IKVO hatt høy møteaktivitet og vært 
bidragsyter i mange ulike sammenhenger der myndigheter og 
organisasjoner har bedt om innspill og deltakelse. I tillegg har styrets 
medlemmer deltatt i ulike internasjonale prosjekter, for eksempel 
ESBN, European Basic Skills Network. 
 
 

http://www.ikvo.no/
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Styrets arbeid og aktiviteter høst 2014, 2015 og 2016  
Oktober 2014  

20.-21.10. 2014 Landskonferanse og landsmøte i IKVO på Lillestrøm, 2 dager i 
okt 2014 

29.10.14 Hilde Havgard i BLD ba om «personcase» for to voksne 
innvandrere som møter hindringer i forbindelse med utdanning. 
Casene skulle benyttes som eksempler i arbeidet med den nye 
stortingsmeldingen «Livslang læring og utenforskap». Aud 
Aastorp utarbeidet disse. 

November 2014  

14.11.14 Aud Aastorp invitert til VOX av Pernille Birkeland for å komme 
med synspunkter og innspill til kartleggingsundersøkelse av 
organiseringen av opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 
kommunene.  

19.11.14 – 
20.11.14 

Seminar i nordisk nettverk om voksenopplæring og overgang til 
arbeidsliv i Vilnius. Aud Aastorp deltok 

Desember 2014  

02.12.14 Seminar om realkompetansevurdering i regi av UDir. Vibeche 
Holte og Aud Aastorp deltok. 

05.12.14 Det nye styret hadde sitt første styremøte i Oslo og konstituerte 
seg. IMDI i v/Ellen Røst deltok på første del av møtet. 

Styrets arbeid i 2015 

Januar 2015  

 3 henvendelser fra medlemmer saksbehandlet og besvart av 
Aud Aastorp. 

15.01.15 Invitasjon fra bestyrelsen for Lederforeningen for VUC i 
Danmark til møte og erfaringsutveksling på VOX i Oslo. Vibeche 
Holte og Aud Aastorp deltok. 
I tillegg brukte Vibeche og Aud noe tid til å planlegge innlegg 
på lederkonferansen til VOX i februar.  

21.01.15 Udir v/Inger Lise Stieng ba om innspill om hvilke språk skal 
benyttes ved realkompetansevurdering av voksne i 
grunnskolen. Vibeche Holte laget en uttalelse på vegne av 
IKVO. 

23. 01.15 Vibeche Holte utarbeidet en høringsuttalelse til endringene i 
statsborgerloven og denne ble sendt innen fristen. Uttalelsen 
er lagt ut på våre hjemmesider. 

Februar 2015  

06.02.15 Høringsfrist for endringer i introduksjonsloven.  IKVO ga 
innspill. 

09.02.15 
 

10 min innlegg på lederkonferansen til VOX: «Gode 
kvalifiseringsløp i Vo – utfordringer og muligheter» v/ Vibeche 
Holte, IKVO 
 

10.02. 15 Innlegg i 45 min x 2 om kompetansepolitikk på 
lederkonferansen til VOX: «Hvilken kompetanse trenger 
voksenlæreren i framtida? Innspill fra IKVO» v/ Aud Aastorp og 
Vibeche Holte 

11.02.15  Styremøte IKVO, Fornebu. 
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Mai 2015   

04.05.15                             Aud Aastorp deltok på regjeringens rundebordskonferanse om          
stortingsmelding 16: «Fra utenforskap til ny sjanse — 
Samordnet innsats for voksnes læring». 

21.05-22.05 Aud Aastorp deltok på nordisk PIAAC-konferanse i København. 

03.06-05.06 Guri Bøe og Aud Aastorp deltok på konferansen til EBSN, 
European Basic Skills Network i Haag. 

Juni 2016  

18.6.2015 Styremøte IKVO hos Vox i Oslo. 

24.06-26.06 Aud Aastorp var Norges representant på work shop om 
”Developing Migrants language competence at Work” i Graz. 

August 2015  

28.8.15 Møte med Udir om realkompetansevurdering på grunnskolens 
område for voksne, Egil Marthinussen, Aud AAstorp, Vibeche 
Holte 

Oktober 2015  

04.10.15 Styremøte IKVO hos Vox i Oslo. 

Uke 40 Per O. Strande deltok på den internasjonale konferansen 
”Learning Cities” i Mexico. 

08.10.15 Aud Aastorp deltok på fylkesmennenes konferanse i Udirs regi 
med innlegg om realkompetansevurdering i grunnskolen for 
voksne. 

15.10.15 Styremøte IKVO på Gardermoen.  

16.10.15 Aud Aastorp holdt innlegg på Udirs konferanse om 
realkompetansevurdering for ledere i Vo. 

Desember 2015  

04.12.15 Styremøte i IKVO  hos Vox i Oslo. 

06.12.15 Høringsuttalelse fra IKVO om forslag til endinger i 
opplæringsloven. 

Styrets arbeid i 2016 
 

Februar 2016 

29.02.16 IKVO styremøte i Oslo. 

Mars 2016  

17.03.16 Aud AAstorp deltok på regjeringskonferansen om 
”innvandringens konsekvenser” et oppstartsseminar -  
oppretting av utvalg 

April 2016  

08.04.16 Aud Aastorp invitert til idédugnad om ”flere flyktninger – 
raskere i jobb” 
arrangert av KS 

14.04.16 Aud Aastorp deltok på symposium om kjønn, kultur og vold i 
nære relasjoner, Roskilde universitet (RUC), Danmark. 

Mai 2015   

24.05.16 Vibeche Holte i Referansegruppe for karriereveiledning på 
Vox. 

Juni 2016   

22.6.16 IKVO Styremøte hos Vox. 

August 2016  

22.08.16 Aud Aastorp i møte med Udir angående midler  i statsbudsjettet 
til grunnskoleopplæring i videregående skoles regi 

22.08-23.8  Per O. Strande IKVOs representant i prinsippgruppen for nye 
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læreplaner under videregående nivå. I regi av Vox 

September 2016  

14.-16.9.16 Styreseminar i IKVO i København 

15.9.16 Guri Bøe i Malmø, innlegg på NVL’s konferanse ”Etiken i 
praktiken” om norsk regelverk på spesialundervisnings 
område,  

14.9-15.9 Per O. Strande IKVOs representant i prinsippgruppen for nye 
læreplaner under videregående nivå. I regi av Vox 

16.9.16 Guri Bøe, Per Olav Strande og Vibeche Holte besøker VUC 
Fredriksberg for å lære om DOT – Diagnostisk ordblindtest for 
innvandrere. 

27.-28.9 Per O. Strande deltok i avslutningsseminaret i prinsippgruppen 
for nye læreplaner under videregående nivå i regi av Vox. 

25.10 Forberedelser til landsmøtet i Oslo 26-27.10. 

Oktober 2016  

26.-27.10 Konferanse og landsmøte i IKVO, Oslo  
 

 


