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VVOOFFOO eerr……

VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes

interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund som

medlemmer. Til sammen har disse studieforbundene om lag

440 medlemsorganisasjoner som driver ulike læringsaktiviteter

for ungdom og voksne. 

Årsmøtet er VOFOs høyeste organ. Årsmøtet velger styre,

som har det juridiske og økonomiske ansvar for driften. Års-

møtet vedtar også organisasjonens strategiplan. 

VOFOs hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i

arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter. Dette gjøres

gjennom informasjonsarbeid, kompetanseutvikling, nettverks-

bygging og etablering av møteplasser.

Denne strategiplanen er vedtatt av ekstraordinært årsmøte i

Oslo den 13. november 2008. God lesning! 
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FFrroonnttee ffrreemmttiiddeenn ffoorr vvookkssnneess llæærriinngg

Målet med Voksenopplæringsforbundets virksomhet slås fast i vedtektenes
formålsparagraf:

•• VVOOFFOO sskkaall vvæærree iinntteerreesssseeoorrggaanniissaassjjoonn ffoorr ssttuuddiieeffoorrbbuunnddeennee oogg eett 
ffeelllleess ffoorruumm ffoorr ddeemmookkrraattiisskkee oogg iiddeeeellllee aakkttøørreerr ii vvookkssnneess llæærriinngg..

•• VVOOFFOO sskkaall aarrbbeeiiddee ffoorr vvookkssnneess ttiillggaanngg ttiill llæærriinngg uutt ffrraa ddeerreess eeggnnee 
ffoorruuttsseettnniinnggeerr,, iinntteerreesssseerr oogg bbeehhoovv..

•• VVOOFFOO sskkaall ssttyyrrkkee ddeett vvookksseennppeeddaaggooggiisskkee ffaaggffeelltteett..

•• VVOOFFOO sskkaall bbyyggggee oogg ddeellttaa ii nneettttvveerrkk ffoorr vvookkssnneess llæærriinngg,, nnaassjjoonnaalltt 
oogg iinntteerrnnaassjjoonnaalltt.. 

SSttrraatteeggiisskkee ooppppggaavveerr

Fellesnevneren i disse formålene er at VOFO skal arbeide for interessene
til voksne som vil lære og for de ideelle aktørene, studieforbundene, som
tilbyr alternative læringsarenaer til skoleverket og de private. VOFOs viktig-
ste strategiske oppgave i kommende periode er å ivareta studieforbun-
denes felles interesser for derved å tjene voksnes læring. Dette strategi-
dokumentet definerer studieforbundenes felles interesser, og hvilke strate-
giske løsninger VOFO kan bidra med. De strategiske områdene er:

•• LLæærriinnggssmmuulliigghheetteerr

•• RRaammmmeebbeettiinnggeellsseerr

•• SSyynnlliigghheett

•• SSaammffuunnnnsseennggaassjjeemmeenntt

•• UUttvviikklliinngg oogg kkvvaalliitteettssaarrbbeeiidd 
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LLæærriinnggssmmuulliigghheetteerr

SSttuuddiieeffoorrbbuunnddeennee vviill

• tilby læringsmuligheter og læringsarenaer for 
alle unge og voksne som alternativ eller 
supplement til det offentlige

• tilby læringsmuligheter for medlemmer og 
andre, i henhold til de enkelte forbundenes og 
deres medlemsorganisasjoners formål

• styrke frivillig sektors læringsarena over hele 
landet

• videreutvikle organisasjonenes posisjon i 
lokalmiljøene 

VVOOFFOO sskkaall

• sikre gode arbeidsvilkår og rammebetingelser i forhold til økonomi, 
regelverk og rapportering

• formidle forenings- og organisasjonskunnskap 

• utvikle VOFOs regioner til å fungere som samarbeidsforum for de 
frivillige organisasjonene i sitt område

•• initiere og utvikle gode pedagogiske metoder
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RRaammmmeebbeettiinnggeellsseerr

SSttuuddiieeffoorrbbuunnddeennee vviill

• ha sikre økonomiske rammebetingelser 

• ha offentlige tilskudd som fundament for å kunne opprettholde og utvikle
forbundene og deres kursarrangører 

• tilby opplæring uten krav til fortjeneste

• ha tilgang til prosjektmidler og annen tilleggs-
finansiering 

• ha et fleksibelt, tilpasset, tydelig og 
velfungerende lov- og regelverk

VVOOFFOO sskkaall

• dokumentere måloppnåelse og vise gode eksempler gjennom analyser 
og høringssvar 

• påvise studieforbundenes evne til å utføre viktige samfunnsoppdrag

• bidra med informasjon og rådgiving om prosjektmidler

• ha løpende og god dialog med myndighetene og bidra til at en ny lov blir
tilpasset studieforbundenes virksomhet
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SSyynnlliigghheett

SSttuuddiieeffoorrbbuunnddeennee vviill

• være synlige i opinionen for å gi voksne mulighet til å gjøre reelle valg 
av læringsarenaer

• være synlige i det politiske systemet for å komme høyere opp på den 
politiske agenda

• være synlige i mediene for å være aktive deltakere i samfunnsdebatten

VVOOFFOO sskkaall

• utvikle og gjennomføre gode strategier for kommunikasjon og samfunns-
kontakt

• drive lobbyarbeid basert på fakta, analyser og eksempler 
• vedlikeholde og utvikle gode nettverk 
• samle og formidle suksesshistorier og gode eksempler fra studie-

forbundene 
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SSaammffuunnnnsseennggaassjjeemmeenntt

SSttuuddiieeffoorrbbuunnddeennee vviill 

gjennom læringsaktivitet bidra til: 

• demokratiets utvikling ved å skolere til aktivt, kritisk og 
bevisst medborgerskap 

• utvikling av gode, bærekraftige lokalmiljøer 
der også utfordringene ved klima-
forandringer tas på alvor

• toleranse, solidaritet og inkludering av 
undertrykte og utsatte individer og grupper

• å løse andre viktige samfunnsoppdrag

VVOOFFOO sskkaall

• følge opp målformuleringene i Tronutredningen og stimulere til økt 
innsikt på områdene 

• koordinere, samle og utveksle erfaringer for å møte nye samfunnsbehov

• stimulere til fornyelse og kompetanseheving ved å utvikle VOFO Læring 
& kompetanse som studieforbundenes og frivillig sektors egen lærings
arena  

Studieforbundene midt i
demokratiet
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UUttvviikklliinngg oogg kkvvaalliitteettssssiikkrriinngg

SSttuuddiieeffoorrbbuunnddeennee vviill 

• drive kontinuerlig utvikling av metoder og modeller for voksnes læring og
derved bedre egen praksis

• ha gode og sammenlignbare verktøy for planlegging, gjennomføring, 
kvalitetssikring, dokumentasjon og rapportering av sin virksomhet

• ha anerkjennelse og respekt for sine læringstilbud

VVOOFFOO sskkaall

• initiere og gjennomføre kvalitets- og metodeutviklingsprosjekter

• stimulere til økt forskning om voksnes læring 

• utvikle en reflektert etisk standard i samarbeid med studieforbundene

• initiere samhandling om erfaring og ideer, skape og tilby møteplasser for 
dialog

• initiere utvikling av felles tekniske løsninger for administrasjon og 
rapportering (dokumentasjon, statistikk og informasjon)

• bruke sitt internasjonale nettverk til å formidle ideer, impulser og utvikling 
blant studieforbundene

• stimulere til at studieforbundene regelmessig gjennomgår egne kvalitets-
rutiner
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VVOOFFOO sskkaall ssttåå ffoorr

voksnes læring - som skal utvikles, ha stor 
bredde, være tilgjengelig og ha høy kvalitet.

opplysning - som inneholder ideen om folke-
opplysning som fundament og forutsetning for
demokrati og aktive medborgere.

folkelig - som inneholder et menneskesyn om
alles likeverdighet og evne til å utvikle seg
gjennom læring tilpasset deres livssituasjon.

organisasjon - som skal være demokratisk, solid,
og til stede for medlemmene.
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SSttuuddiieeffoorrbbuunnddeennee
Aftenskolen Høyres Studieforbund (HS) aftenskolen@aftenskolen.no

22 82 91 71

Akademisk Studieforbund (AKS) aks@aks.as
22 33 21 20

AOF Norge aofnorge@aof.no
23 06 12 50 

Bygdefolkets Studieforbund (BSF) post@bsfstudie.no
22 05 48 30

Folkekulturforbundet (FKF) post@folkekultur.no
61 21 77 50

Frikirkelig studieforbund (FSF) fsf@frikirkelig.no
23 08 13 30

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) fs@funkis.no
23 16 19 80

Idrettens Studieforbund marianne.fismen@idrettsforbundet.no
21 02 90 00

Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS) uostbye@krf.no
23 10 28 00

Norsk Kristelig Studieråd (NKrs) post@nkrs.no
23 08 14 70

Musikkens studieforbund msf@musikk.no
22 00 56 00

Samisk Studieutvalg (SOL) sol@nsr.no
78 48 62 22

Senterpartiets Studieforbund (SpS) sps@senterpartiet.no
23 69 01 00

Sjøsamisk Studieforbund (SSF) post@sjosamene.no
75 77 37 05

Studieforbundet Solidaritet (SO) so@sv.no
23 16 33 00 og 91 13 72 27

Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) info@fu.no
22 98 88 00

Populus-studieforbundet folkeopplysning janh@populus.no
24 14 11 50

Studieforbundet natur og miljø (N&M) finn@naturogmiljo.no
67 10 22 60

Venstres Opplysningsforbund (VO) astrid.sollid@venstre.no
74 14 56 33
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Motzfeldtsgate 1, 0187 Oslo

Postboks 9339 Grønland, 0135 Oslo

Telefon: 22 41 00 00

Telefaks: 22 41 00 01

vofo@vofo.no

www.vofo.no


