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”Kan ikke synge kurs” – Musikkens studieforbund – Foto: Trond Eklund Johansen

Følgende studieforbund hadde medlemsorganisasjoner som arrangerte kurs i Oppland: (2011 )
Studieforbundet AOF, Studieforbundet næring og samfunn, Kristelig studieforbund, Idrettens
studieforbund, Musikkens studieforbund, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet natur
og miljø, Studieforbundet Funkis, Studieforbundet kultur og tradisjon, Studieforbundet Solidaritet,
Høyres studieforbund, Kristelig Folkepartis studieforbund, Venstres Studieforbund,
Fremskrittspartiets Studieforbund, Akademisk og Samisk studieforbund.
Kursaktiviteten i Oppland
Det foreligger ikke godkjent statistikk for 2012. Denne kommer først i juni 2013. Tallene for 2011 i
Oppland viser at medlemsorganisasjonene i Oppland hadde en timeproduksjon på 66.878 timer og
24.578 deltakere på kurs.

Disse utgjorde styret i Vofo Oppland 2012:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Trond Eklund Johansen - Musikkens Studieforbund– styreleder valgt for 1 år
Brita Rusten Åmot – Studieforbundet kultur og tradisjon – styremedlem valgt for 2 år
Anne Line Fuglseth Sveen – AOF Innlandet – styremedlem – valgt for 2 år
Inger Lise Grohmann – Folkeuniversitetet – styremedlem – valgt for 1 år
Karsten Landgraff – Studieforbundet natur og miljø – styremedlem – valgt for 2 år
Reidun Brustuen – Studieforbundet FUNKIS – Varamedlem – valgt for 1 år

Bakekurs – Foto: Reidun Brustuen
Styrearbeid
Det har vært avholdt 3 styremøter i 2012. Det har også vært mye kontakt mellom styreleder og
regionsekretær på mail og telefon.
Overordnede utfordringer som har vært drøftet i styret i 2012 er:
1)Vofo Oppland sin rolle og arbeidsoppgaver både i forhold til egne medlemsorganisasjoner og i
samarbeid med Oppland fylkeskommune.
2)Hvordan nå ut til egne medlemsorganisasjoner og skape engasjement rundt fellestiltak gjennom
VOFO.
3)Studieforbundene utfordringer - Hvordan frivillige organisasjoners læringsarena kan utvikles og
vilkårene forbedres. (lokaliteter og økonomi)
Ansatte
Vofo – Oppland har ingen egne ansatte. Dag Lindvig er til daglig organisasjonskonsulent i
Studieforbundet kultur og tradisjon, og 30 % av hans stilling frikjøpes av VOFO Oppland til funksjonen
som regionkonsulent. Regionkonsulenten har tilholdssted og kontorplass hos Studieforbundet kultur
og tradisjon i næringshagen i Vågå.

5) Voksenopplæringsprisen.

Voksenopplæringsprisen 2012 – fra høyre; Prisvinner Ivar lad, Fylkesordfører Gro Lundby og regionkonsulent Dag Lindvig

Voksenopplæringsprisen ble opprettet i 2006 av Oppland Fylkeskommune og Vofo Oppland i
samarbeid. Voksenopplæringsprisen for 2012 ble delt ut på fylkestinget av fylkesordfører Gro
Lundby. For 2012 var det Ivar Lad fra Skreia på Østre Toten som mottok Voksenopplæringsprisen i
Oppland. Prisvinneren har gjennom et langt liv bidratt til at å fremme både formell og ikke-formell
opplæring gjennom sitt arbeide i skoleverket og for frivillige organisasjoner, herunder arbeid i
Folkeakademiet - Studieforbundet næring og samfunn.
Juryen for Voksenopplæringsprisen i Oppland har i 2012 bestått av Inge Myklebust,
fylkesopplæringssjef i Oppland, Kjærsti Gangsø, leder Studieforbundet kultur og tradisjon og Iver
Erling Støen, distriktssekretær i LO Oppland. Sistnevnte ble medlem i juryen i 2012.
Vofo Oppland er sekretariat for prisen. Styret i Vofo besluttet å endre vilkårene for prisen i 2012.
Målsetningen med endringen var ytterligere å løfte frem den enkelte organisasjon, bedrift eller
menneske som drivkraft bak et positivt løft for voksenopplæringstilbudet i Oppland.

Kontingent
Det er vedtatt kontingentsatser for medlemmer i Vofo – Oppland. De vedtatte satsene er som følger:
Grunnbeløp kr. 500,- for alle medlemmer i VOFO Oppland, og et beløp beregnet etter antall
registrerte studietimer i kontingentåret:0 -1000 timer kr. 100, 1001 – 4999 timer kr. 250, over 5000
timer kr. 500. Kontingentkravet er blitt sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

6) Økonomi
Inntekter
Vofo Oppland har et drifttilskudd fra Oppland fylkeskommune. I 2012 utgjorde tilskuddet 234.000.-.
beløpet ble overført 21.januar 2013. Det har i tillegg blitt utbetalt et sluttoppgjør fra Oppland
Fylkeskommune til VOFO Oppland gjennom prosjektet ” Nye læringslandskap i Oppland” på
149.100.-. Prosjektet ble formelt avsluttet 31.12. 2011.
Vofo Oppland har i tillegg til dette et mindre tilskudd fra Vofo sentralt og kontingentinntekter fra
Studieforbundene i Oppland.
Utgifter
Vofo Oppland sine utgifter var i 2012 til innleie av regionkonsulent og mindre etter- og utbetalinger i
forhold til prosjekt ” Nye Læringslandskap i Oppland”. Vofo Oppland har ingen kostnader relatert til
leie av kontor eller kontorutstyr.

Samarbeid med Oppland fylkeskommune
Vofo Oppland, Oppland fylkeskommune, Vofo sentralt hadde fra 2009 – 2011 et fellesprosjekt ”Nye
læringslandskaper i Oppland”. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2011.
Det ble rapportert på prosjektet til Oppland fylkeskommune, VOX og Kunnskapsdepartementet
vinteren 2012. Gjennom prosjektet ble det etablert et godt samarbeid med Oppland fylkeskommune
og det ble i løpet av 2012 fremforhandlet en partnerskapsavtale mellom studieforbundene og
Oppland fylkeskommune. Denne avtalen gjelder for 2013 og 2014.
Avtalen bygger på fellesprosjektet ” Nye læringslandskaper i Oppland” hvor VOFO – Oppland og
Oppland fylkeskommune samarbeider for å fremme og videreutvikle aktiviteten og omfanget av
læringslandskapet i Oppland og synliggjøre det totale opplæringstilbudet i Oppland fylke.
Avtalen administreres på vegne av Oppland fylkeskommune gjennom Karriere Oppland.
Hovedlinjene i partnerskapsavtalen er:
1) Fremme allmenndannende tiltak i Oppland fylke og støtte frivillige organisasjoners tiltak på
voksenopplæringsområdet.
2) Fremme bolyst, kulturliv, folkehelsearbeid og næringsutvikling.
3) Fordele prosjektstøtte eller annen økonomisk støtte til studieforbundene og deres
medlemsorganisasjoner i Oppland.
4) Bidra til å videreutvikle og synliggjøre det totale læringslandskapet i Oppland

Kurs i regi av Studieforbundet FUNKIS, Foto Reidun Brustuen

Deltagelse på møter og konferanser
Vofo deltok på planstrategimøte 25/26 januar 2012 i regi av Oppland fylkeskommune. Vofo Oppland
utarbeidet en høringsuttalelse til Regional planstrategi 2012 – 2016 .
I program for Regional planstrategi 2012 – 2016 - Pkt 2.2- kompetanse, er opplæring i frivillige
organisasjoner nevnt i følgende uttalelse ” I frivillige organisasjoner, foreninger og lag er det mange
som utvikler egen kompetanse på en rekke forskjellige områder. Denne kompetanseaktiviteten er
viktig for å inkludere mennesker i et fellesskap og for å stimulere til læring utenfor de mer formelle
utdanningsinstitusjoner”
Vofo deltok på Innspillkonferansen høsten 2012 i regi av Oppland fylkeskommune vedrørende nye
ordninger på kunst og kulturfeltet. Vofo utarbeidet også en høringsuttalelse til samme, med fokus på
frivillige organisasjoners opplæring og betydning for et utvidet kulturfelt.
Vofo Oppland deltok på VOFOs årsmøte og regionsamling 2012.
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