Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs

Denne brosjyren forteller deg hvilke regler som gjelder, og hjelper deg i gang

Aftenskolen Høyres Studieforbund Høyres Hovedorganisasjon Høyres Studenterforbund Senior Høy
Bibliotekarforbundet Den norske kirkes presteforening Den norske legeforening Den norske tannlege
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Studieforbundene er viktige
for voksne som vil lære!
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VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge. Vi mener
voksnes læring er viktig! Kurs,
studieringer og andre læringstilbud som gis av frivillige organisasjoner og studieforbund er en
viktig del av sivilsamfunnet. Det
er et viktig supplement, og ofte
et nødvendig alternativ til den
læringen som tilbys i skoler og på
andre formelle arenaer. Studieforbundene og deres kurs utgjør
en viktig brikke for den norske
almenndannelsen. En viktig faktor
for at folk skal utvikle seg til å bli
aktive samfunnsborgere. Viktig for
kulturen. Og et viktig element i
demokratiet.
I 1976 fikk Norge verdens første
Lov om voksenopplæring. Den
hadde stor betydning for studieforbundene og lærelystne voksne,
men etter 30 år var det på høy
tid med fornyelse. VOFO har vært
pådriver for å få en ny voksenopplæringslov. En lov som er mer i
tida. Som gjør det mulig å supplere
de tradisjonelle læringsmetodene
med elektronisk kommunikasjon.
Som setter kvalitet foran kvantitet.
Som stiller større krav til innhold
og mindre krav til antall timer enn
den gamle loven gjorde. Nå har
vi fått den loven, og nå skal den
brukes.
VOFO jobber for sterke og synlige
studieforbund i hele landet. VOFO
vil at voksnes læring skal få den
statusen den fortjener. Uavhengig
av sektor og forkunnskaper. Skal
kunnskapsnasjonen leve videre, er
vi avhengige av livslang læring.

Sturla Bjerkaker
Generalsekretær VOFO
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										 Svensk ordtak

KLAR
Den nye voksenopplæringsloven
åpner nye muligheter for studieforbund og frivillige organisasjoner.
I denne brosjyren får du
oversikt over rettigheter, plikter
og muligheter som følger med den
nye voksenopplæringsloven, og
som gjør at kurs blir godkjent og
tilskudd kan utbetales. Vi håper at
så mange kurs som mulig følger
den enkle oppskriften – blir godkjent – får støtte – og rapporterer,
slik at de teller med i statistikken.
Alle fortjener å få tilskudd til sin
kursvirksomhet, og så mange som
mulig bør få vite hvor mye
opplæring som faktisk foregår!

Brosjyren er
laget av VOFO
med tilskudd
fra Kunnskapsdepartementet.

FERDIG
Denne brosjyren er laget for deg
som skal arrangere kurs med
økonomisk støtte fra studieforbund, og for deg som jobber med
oppfølging av studieforbund i
kommune eller fylkeskommune,
eller med utleie av undervisningslokaler.

GÅ!
Vi håper du finner svar på det
du lurer på, og at du kan bruke
denne brosjyren som oppslagsverk
når du står fast. Vi har også lagt
inn lenker til nettsider der du kan
lese mer, og laget plass slik at du
kan gjøre egne notater underveis.
Lykke til!
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Lewis Carroll
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MÅLET MED
VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN
Målet med voksenopplæringsloven
er å gi alle tilgang til kunnskap og
kompetanse. For å få til det, er det
nødvendig med et mangfold av
tilbud. Denne loven gir derfor rettigheter til organisasjoner og
andre som arrangerer kurs som
ikke er en del av det formelle
utdanningstilbudet.
I formålsparagrafen står det:
Formålet med voksenopplæringsloven er å fremme livslang læring
ved å legge til rette for
organiserte læringsaktiviteter ved
siden av det formelle utdanningssystemet.
Loven skal bidra til motivasjon
og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme
den enkeltes utvikling og møte
behovene i samfunns- og
arbeidslivet.

§1

Voksenopplæringsloven gjelder både
for studieforbund, nettskoler og
”6A-skoler”*.
Denne brosjyren dreier seg bare om
studieforbund og tilhørende aktivitet.
* Forklares i ordlista side 18

Ut fra formålsparagrafen er det
laget seks overordnede mål for
studieforbundenes opplæringsaktivitet.
Disse seks punktene beskriver det
som er studieforbundenes og
organisasjonenes samfunnsoppdrag.

§4

Kan ditt kurs knyttes til et av disse målene?

Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for
bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for
alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til
offentlige utdanningstilbud for voksne.
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Chul Ho Lee
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HVA GJØR ET STUDIEFORBUND TIL
ET STUDIEFORBUND?
Et studieforbund er en organisasjon som driver med opplæring og/
eller tilrettelegging for opplæring.
De fleste frivillige organisasjoner
er medlem i et studieforbund, og
får tilskudd til kursaktivitetene
sine derfra.

Hva gjør studieforbundet?

Studieforbundet er ansvarlig for
alle kursene de utbetaler støtte
til. Det betyr at de skal godkjenne
studieplanen til kurset før det
settes i gang. Logoen til studieforbundet skal brukes i invitasjonen
til kurset, og på kursbeviset. Det
er også studieforbundet som utbetaler tilskudd når fremmøtelista/
rapporten er levert. Studieforbundet hjelper kursarrangører ved
for eksempel å svare på spørsmål,
produsere kursmateriell, veilede
og gi råd.

Loven krever dette av et studieforbund:

Her er det
unntak for
politiske og
samiske studieforbund, les mer
om dette på
side 18.

At det har minst to medlemsorganisasjoner.
At det har ”studieforbund” i navnet sitt.
At det er demokratisk oppbygd.
At det har opplæring som hovedformål.
At det har et ideelt formål.
At det har aktivitet i minst 15 fylker.
At det har minst ett organisasjonsnivå i tillegg til
sentralleddet.
At det har rapportert minst 40 000 kurstimer
i gjennomsnitt de siste to årene.
Mange studieforbund har annen
virksomhet i tillegg til den som er
omtalt i denne loven. Dette kan
være for eksempel opplæring på
oppdrag for fylkeskommuner,
kommuner og NAV, basiskompetanseprosjekter i samarbeid med
bedrifter eller fagskoletilbud.
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HVA SKAL TIL FOR Å FÅ STØTTE
TIL ET KURS?
Offentlig kjent
betyr for
eksempel at det
er lagt ut
invitasjon
til kurset på
hjemmesiden
til den organisasjonen eller det
lokallaget
som arrangerer,
hengt opp
plakat, eller
satt inn
annonse i avisa.
Det er viktig at
det står hvilket
studieforbund
kursarrangøren
tilhører.

Det som skal til for at ditt kurs skal få voksenopplæringsmidler, er at det oppfyller kravene i loven.
Hvor mye penger du kan få i tilskudd til ditt kurs
finner du ut hos ditt studieforbund.

Her er en sjekkliste:
Arrangøren må være et studieforbund eller en
organisasjon som er medlem i et studieforbund.
Studieplanen må være godkjent før kurset starter.
Les mer om studieplan på side 11.

Kurset skal være offentlig kjent og åpent for alle.
Kurset må ha en varighet på minst 8 kurstimer.
Alle deltakere skal ha dokumentasjon på gjennomført kurs.

Deltakerne som skal stå på fremmøtelista/rapporteringsskjemaet* må minst fylle 14 år i kursåret.

Åpent for
alle er ikke til
hinder for at et
kurs primært
retter seg
mot bestemte
målgrupper.
Kurs som har
medlemmer og
tillitsvalgte i
studieforbundene og deres
medlemsorganisasjoner
som sin
primære
målgruppe,
tilfredsstiller
kravet om at
kurs skal være
åpne for alle.
Dersom det er
begrunnet ut
fra pedagogiske
hensyn, kan det
også stilles krav
til forkunnskaper hos
deltakerne.

Hver deltaker må delta på minst 3/4 av kurstimene.*
Kurset må rapporteres ved å sende inn frem-

møteliste.

Alle kurs som følger kriteriene har rett til tilskudd.
Kontakt ditt studieforbund for informasjon om satser
og praktiske rutiner.
* Forklares i ordlista side18
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Kurset kan
bestå av en
kombinasjon
av fysiske
samlinger og
elektronisk
kommunikasjon.
Les mer om
dette på side 13.

HVA KREVES AV STUDIEPLAN OG
KURSDOKUMENTASJON?
En studieplan er rammeverket for et kurs. En studieplan skal alltid være godkjent før kurset startes opp.
Alle studieforbund og mange organisasjoner har
laget studieplaner som er klare til bruk. Du kan
benytte en slik ferdig plan, eller lage din egen som
du får godkjent. Dette finner du informasjon om
hos ditt studieforbund.

Studieplanen må inneholde:
Læringsmål:

Hva skal opplæringen føre til?

Målgruppe(r):

Hvem er kurset laget for?
En studieplanmal og
eksempler på
studieplaner
finner du på
www.vofo.no/
kvalitetsweb/
studieplan.

Innhold:

Hva skal læres på dette kurset?

Læringsressurser:

Hvem skal bidra til læringsprosessen, skal det brukes lærer?

Metoder:

Skal det være studiering, forelesning, gruppearbeid og/eller elektronisk kommunikasjon?

Varighet:

Det er studieforbundet du tilhører
som godkjenner studieplanene,
men noen delegerer den praktiske
jobben til medlemsorganisasjonene sine.
Ta kontakt med studieforbundet
ditt eller medlemsorganisasjonen
din hvis du lurer på hvor du skal
sende inn studieplanen, eller hvis
du trenger hjelp til å lage den.

§10

Hvor mange timer og samlinger
skal kurset bestå av?

Kursdokumetasjon

Du som arrangerer kurs er pålagt å
gi kursdeltakerne dokumentasjon
på gjennomført kurs, altså et kursbevis.
På kursbeviset skal det stå hvilket
studieforbund som er ansvarlig
for kurset. Dokumentasjonen skal
være tett knyttet til studieplanen
og de læringsmålene som fremgår
av den.
I KAS*, studieforbundenes kurs-og
administrasjonssystem, vil modulene studieplan og kursdokumentasjon være koblet sammen, slik at
det er enkelt å skrive ut kursbevis.

* Forklares i ordlista side 18
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Norsk ordspråk
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HVORDAN KAN VI BRUKE
ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
Med de nye reglene godkjennes
både kurs som består av bare
fysiske møter og kurs som har
kombinasjon av fysiske møter og
elektronisk kommunikasjon.
Hvis du vil bruke elektronisk
kommunikasjon som en del av et
kurs, beskriver du dette i studieplanen under metoder.

En kanal eller
plattform kan
være for eksempel Skype, MSN,
Ning, En lukket
facebookgruppe,
It’s Learning,
chat, eller en
annen direkte
kommunikasjonsmulighet.

Hvilke krav stilles til den elektroniske kommunikasjonen?
Deltakerne må være tilstede
samtidig på samme
kanal eller plattform.
Inntil halvparten av timene på
kurset kan bestå av elektronisk
kommunikasjon.
Rene nettkurs blir ikke godkjent
etter voksenopplæringsloven.
Tiden på nett teller like mye som
tiden i fysiske møter.
1 time = 1 time.
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Ukjent

HVEM FÅR TILSKUDD OG TIL HVA?
Statlige tilskudd til studieforbund
og kursaktivitet er delt inn i tre
ulike deler.
Grunntilskudd, opplæringstilskudd
og tilretteleggingstilskudd.*
I tillegg gir de fleste fylkeskommuner og mange kommuner
tilskudd til studieforbundene.
* Forklares i ordlista side 18

Opplæringstilskuddet gis til
alle kurs som følger oppskriften
i denne brosjyren.
Grunnlaget for hvor mye som utbetales er hvor mange timer kurset
varer, men noen studieforbund
har også et fast tilskuddsbeløp.
Satsene varierer mellom studieforbundene, så ta kontakt med ditt
studieforbund for detaljer.
Tilretteleggingstilskuddet skal
brukes til å fjerne hindringer for
deltaking i opplæring. Dersom
noen av deltakerne på kurset ditt
krever tilrettelegging som gir
merkostnader til arrangøren, kan
du søke om tilretteleggingstilskudd i tillegg til opplæringstilskudd, for å dekke slike utgifter.
Ta kontakt med ditt studieforbund
hvis du har spørsmål om tilretteleggingstilskudd.

Noen eksempler på hva slags ekstrakostnader
tilretteleggingstilskuddet kan dekke:
Tilrettelegging for universell utforming der lokalene
ikke innfrir kravene.
Utgifter til hjelpeledere, assistenter eller annet
påkrevet ekstrapersonell.
Reise/oppholdskostnader for ledsager.
Innkjøp eller leie av spesialtilpassede læremidler eller
utstyr, eller tilpasning av eksisterende utstyr.
Ekstra veilednings-, planleggings- og oppfølgingsarbeid for deltakere som har behov for dette.
Ekstra motivasjons- og informasjonsarbeid.
Grunntilskuddet gis til studieforbundenes sentralorganisasjoner, og skal benyttes til medarbeideropplæring, administrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid.
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HVEM HAR RETT TIL GRATIS BRUK
AV UNDERVISNINGSLOKALER?

§7

Alle som arrangerer kurs som er godkjent etter voksenopplæringsloven, har rett til gratis bruk av offentlige
undervisningslokaler.

Dette gjelder:

• Undervisningslokaler som er egnet til voksenopplæring
• Tidspunkter der lokalene ikke brukes av det offentlige selv til undervisningsformål
• På hverdager i undervisningsåret fram til kl 21.00.
For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale
med lokaleier
• Både lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr
i lokalene skal være gratis
• Lokaleier oppfordres til å lage en samlet utlånsplan
for lokalene

Dette er viktig:
• Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand
som ved overtakelsen
• Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det
avtales hensiktsmessige kontrollordninger
• Du som kursarrangør er økonomisk ansvarlig for
skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og
materiell
• Du som kursarrangør skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for
bruk av lokaler og utstyr
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Med utstyr
menes verktøy,
maskiner, redskaper og utstyr
som ikke er forbruksmateriell.
Eksempler på
dette kan være
kjøkkenutstyr,
symaskiner,
høvelbenker,
datamaskiner
og internettilgang.
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Aftenskolen Høyres
Studieforbund (HS)

Musikkens studieforbund

Akademisk Studieforbund
(AKS)

Samisk Studieutvalg (SOL)

AOF Norge

Senterpartiets
Studieforbund (SpS)

aftenskolen@aftenskolen.no
www.aftenskolen.no

aks@aks.as
www.aks.as

aofnorge@aof.no
www.aof.no

Bygdefolkets Studieforbund
(BSF)
post@bsfstudie.no
www.bsfstudie.no

Folkekulturforbundet (FKF)
post@folkekultur.no
www.folkekultur.no

Frikirkelig studieforbund
(FSF)
fsf@frikirkelig.no
www.frikirkelig.no

Funksjonshemmedes
Studieforbund (FS)
fs@funkis.no
www.funkis.no

Idrettens Studieforbund
ISF@nif.idrett.no
www.idrettskurs.no

Kristelig Folkepartis
Studieforbund (KrFS)
uostbye@krf.no
www.krf.no

Norsk Kristelig Studieråd
(NKrs)
post@nkrs.no
www.nkrs.no

msf@musikk.no
www.musikkensstudieforbund.no
sol@nsr.no
www.nsr.no/website.
aspx?displayid=1382

sps@senterpartiet.no
www.senterpartiet.no/sps

Sjøsamisk Studieforbund
(SSF)
post@sjosamene.no
www.sjosamene.no

Sosialistisk Venstrepartis
Studieforbund (SVSF)
post@svsf.no
www.svsf.no

Studieforbundet Solidaritet
(SO)
solokalt@gmail.com
www.studieforbundetso.no

Studieforbundet
Folkeuniversitetet (FU)
info@fu.no
www.fu.no

Populus-studieforbundet
folkeopplysning
janh@populus.no
http://www.populus.no/

Studieforbundet natur og
miljø (N&M)
finn@naturogmiljo.no
www.naturogmiljo.no

Venstres Opplysnings- og
Studieforbund (VO)
astrid.sollid@venstre.no
www.venstre.no/vo
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HVA ER ANNERLEDES FOR
SAMISKE OG POLITISKE
STUDIEFORBUND?

*ORDLISTE

Et samisk studieforbund er et
studieforbund av og blant samer.
De studieforbundene som er godkjent som samiske studieforbund
forholder seg til akkurat de samme
reglene som andre studieforbund,
men med noen unntak:

Kurstime - en kurstime varer i 60 minutter, og kan

• Samiske studieforbund trenger
ikke å ha virksomhet i hele landet.
De må likevel ha en regional
organisasjonsforankring i de
fylkene der de har virksomhet
• Læringsaktiviteten i samiske
studieforbund må utgjøre minst
2 000 timer i gjennomsnitt de siste
to årene (mot 40 000 timer i andre
studieforbund)
• Et samisk studieforbund må ha
minimum én medlemsorganisasjon
Politiske partiers studieforbund er
studieforbund der medlemsorganisasjonene er tilknyttet et politisk
parti, og som har som formål
å tilby organisert læring som
er relevant i forhold til partiets
program og virksomhet. De studieforbundene som er godkjent som
politiske partiers studieforbund
forholder seg til akkurat de samme
reglene som andre studieforbund,
men med ett viktig unntak:
• Læringsaktiviteten i et politisk
partis studieforbund, må utgjøre
minst 2 000 timer i gjennomsnitt
de siste to årene (mot 40 000 timer
i andre studieforbund)

inneholde inntil 15 minutter pause. Det er tillatt å ha
to timer kurs i ett og så 30 minutter pause, men det
kan ikke registreres mer enn 1 kurstime per klokketime.

Tilretteleggingstilskudd er oppfølgeren til det
som het § 24-tilskudd eller tilskudd til særlige målgrupper i den gamle voksenopplæringsloven.

6A Skoler - kapittel 4 i voksenopplæringsloven

regulerer de tidligere kap. 6A skolene fra privatskoleloven. Kapittel 4 er plassert i voksenopplæringsloven
av rent lovtekniske grunner, og kapitlet her dermed
ingen sammenheng med resten av loven.

Nettskole er det nye navnet på det som tidligere
ble kalt Fjernundervisningsinstitusjoner. Dette er den
moderne videreføringen av de opprinnelige brevskolene og korrespondanseskolene. Fellesorganisasjonen for nettskolene heter NFF www.nade-nff.no.
Kursrapportering innebærer å rapportere at et

kurs er gjennomført og avsluttet. Hvert studieforbund har sine rutiner for dette, men for alle gjelder
det at en skal levere inn en fremmøteliste.

Fremmøteliste - alle kurs/studietiltak skal doku-

menteres med fremmøtelister som viser møtedatoer
og deltagernes navn, fødselsår og bostedsadresse.
Fremmøtelisten skal underskrives av kursleder og
oppbevares i 10 år.

KAS er en forkortelse for Kurs og Administrasjonssystem. Et slikt system utvikles av VOFO og skal være
i drift for alle studieforbund og medlemsorganisasjoner som ønsker det, fra 2012. Systemet skal gjøre
det enkelt å søke, registrere og rapportere kurs ved
å logge seg inn på en internettside.

Utgitt av VOFO, Voksenopplæringsforbundet mai 2011 med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.
Redaktør: Hilde Søraas Grønhovd, VOFO.
Design og layout: Else Munthe-Kaas, PIL&BUE, pilogbue.no.
Hovedfotos: Guy M. Huste. Kalligraf s. 6: Helene C. Jenssen. Broderiet s.12 er utført av Anne Guri Gunnerød.
Trykket hos F.J. Stenersen as.
Heftet kan lastes ned og bestilles på VOFOs nettsider: www.vofo.no. Hele loven med forskrifter og rundskriv
finner du på www.vofo.no/kvalitetsweb.
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