Foreløpig program for

IKVOs lederkonferanse og årsmøte 2022
«Erfaringer med ny integreringslov- utfordringer og konsekvenser»
Sted: Bristol hotell Oslo, 27.10 og 28.10 2022

Program dag 1
Lunsj: 11.30-12.20
1) 12.30: Åpning av konferansen ved styreleder Vibeche Holte
2) FVO blir Fov! Forvirret? Toril M. Brandser fra Hk-dir oppklarer forvirringen ved å
snakke om HK-dirs oppdrag, læreplanarbeidet, referansegruppe for FOV med mer.
3) «Konsekvenser og erfaringer med ny integreringslov» en gjennomgang ved IMDi, Tid
til spørsmål
Pause med frukt
4) 14.15- 15.00: Visma Norge: Arbeidet med ny versjon av Visma voksenopplæring og
planer for utvikling av systemet i framtida. Tid til spørsmål.

IKVO-årsmøte og valg for IKVOs medlemmer
15:30 – 17.00
Sakspapirer blir sendt ut separat.
Saker til eventuelt må meldes inn innen 10.10.
19.30 felles fest-middag! (bindende påmelding)

Program dag 2
8.00- 8.55: frokost

1) Håndheving av reglene for fritak for norskprøver/statsborgerskap og føringer i ny
statsborgerskapslov – B1, ved Udi- bekreftet
2) 10.15- 11.00 informasjon om programmene Erasmus og Epale- hva kan disse tilføre
voksenopplæringen?
11.30- 12.30: lunsj
3) Fullføringsreformen og regjeringens planer for fov v/Hege Hov Engen,
Kunnskapsdepartementet - bekreftet
- pause
4) Faglig innslag om IMDi-prosjektet: SAMM- «Mestring, medvirkning og motivasjon» ved
Toril Espegren tidligere lærer ved Birkeland Vo

Påmelding
Endelig program sendes ut til medlemmene. Følg med på ikvo.no for oppdateringer.
Påmelding gjøres i dette Forms-skjemaet: https://forms.office.com/r/2b0169FTkv

Viktig om påmelding og betaling
Konferansen er GRATIS for to ledere per medlemsbedrift! Deltakelse fra kommuner som ikke
er medlem, koster kr 1000 per gjest. Faktura sendes i etterkant.
Hotell og reise må deltakerne bekoste selv. Hotellrom kan bookes hos www.bristol.no
Reservasjonsnummer på bookingen er ode 271022IKVO (deltagerkode)

Priser: Standard rom – 1 person i værelse: kr. 2395 Standard rom – 2 personer i værelse: kr.
2695 Prisene gjelder pr rom pr natt og inkluderer frokost, WIFI, tilgang til vårt treningsrom
Vi inviterer til felles gratis middag 27.10 kl 19.30. Det er med bindende påmelding. Hvis du
melder deg på og ikke møter, vil du bli belastet med kr 500.

Kontakt oss på www.ikvo.no, eller Facebook: IKVO- interesseorganisasjon for kommunal
voksenopplæring https://www.facebook.com/groups/650858761759014/?fref=ts

