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Innledning
Vi forlot 2014 og rettet blikket mot 2015, hvor nye strategier skulle legges, nye utfordringer skulle komme, men
også nye muligheter med VOFO i førersetet.
VOFO har i 2015 fått på plass en helt ny strategi, som angir retning for de to neste årene. Visjonen vår er å
styrke livslang læring for voksne gjennom ideelle organisasjoner. Dette skal gjøres med fokus på følgende satsningsområder: interessepolitikk, organisasjonsutvikling og kunnskapsutvikling/formidling.
På det interessepolitiske planet har VOFO jobbet tett opp mot Kunnskapsdepartementet og Vox. Det har vært
gjennomført dialogmøter med begge. VOFO har i tillegg deltatt på konferanser for å gi innspill til stortingsmeldingen som kom i 2016 og til den nasjonale kompetansestrategien som er under utarbeidelse samt bidratt inn i regjeringens arbeid for flyktningene.
Vi har lyktes nok en gang å stoppe forslag i statsbudsjettet som ville ha svekket studieforbundene og deres organisasjoner som kursarrangører og dermed svekket tilbudet ut til enkeltpersonene. Øremerkingsforslaget som
lå i statsbudsjettet og som også ble fulgt opp av departementet med endringsforslag av forskriften, er et forsøk
på å styre frivilligheten. Frivillighetserklæringen som ble signert av partene i fjor, sikrer forholdet mellom statlig
styring og frivillighetens egenart. Forslaget i statsbudsjettet gikk på tvers av dette. VOFO retter en stor takk til
partiene og KUF-komiteen for flertallsforslag som hindret nettopp dette. Stor takk til Frivillighet Norge, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Virke for støtten i denne saken.
Vi ser med bekymring på det som skjer i fylkeskommunene, hvor det kuttes i bevilgningene til studieforbund og
VOFO-regioner. Det svekker arbeidet lokalt. Styret har derfor satt i gang et arbeid som skal se på hvordan VOFO
bør jobbe og være organisert for å styrke arbeidet lokalt.
I år som i fjor, ser vi økt oppslutning om våre tilbud innen voksenpedagogisk kompetanseheving og kurs innen
læring og kompetanse. Disse kursene og seminarene har hatt om lag 145 deltakere. Det vitner om at metodikk og
innhold treffer deltakerne.
Arbeidet med å styrke egenkapitalen går riktig vei og VOFO er nå på et forsvarlig nivå ut i fra de forpliktelser man
har.
2015 er året hvor Norge har stått overfor store utfordringer, både når det gjelder omstilling i arbeidslivet og den
store flyktningestrømmen. VOFO og studieforbundene har bidratt inn i dette arbeidet og vil fortsette også i 2016.
Tusen takk til dere alle for jobben som er gjort i 2015 og for godt samarbeid!
Inge Carlén
styreleder
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Interesse- og kompetansepolitikk
På veien inn i 2015 hadde vi en god vind i ryggen etter kampanjearbeidet for å beholde tilskuddene høsten
2014. Dette gav Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene et styrket nettverk og utvikling av gode samarbeidsrelasjoner. I 2015 har mye av det interessepolitiske arbeidet vært rettet inn på deltakelse i prosesser
og samarbeid. Men det fikk likevel en skarpere form i
forbindelse med statsbudsjettet og forslag til forskriftsendring.
Innspill til stortingsmelding om livslang læring og
utenforskap
Voksenopplæringsforbundet har involvert seg i forarbeidet til stortingsmeldingen om livslang læring og
utenforskap. I den forbindelse deltok vi på Kunnskapsdepartementets innspillskonferanse og oversendte
skriftlig innspill til meldingen i etterkant. Prioriteringene våre var basiskompetanse i frivilligheten, styrking
av voksenlæreren, samordning og fjerning av hindre.
Meldingen, som opprinnelig skulle komme sent høsten
2015, ble lagt fram 19. februar 2016.
Øremerking – nye forslag i statsbudsjett og forskrift
Mye av myndighetskontakten, både med forvaltning
og politikere, har dreid seg om forslag om å øremerke
tilskuddsordningen til opplæringsaktiviteter i større
grad enn den er nå.
Forslaget til statsbudsjett for 2016 inneholdt et forslag
om øremerking som skulle ha virkning for et senere
budsjettår:
«Departementet ønskjer å styrkje studieforbunda sitt arbeid for
inkludering og mot utanforskap, og forslår å øyremerke om lag
10 pst. av midlane i tilskottsordninga til tilskott for å stimulere
organisasjonane til ein større innsats retta mot inkludering og å
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hindre utanforskap.» (Prop 1 S (2015-2016) Kunnskapsdepartementet, s. 128)
Vi gav uttrykk for motstanden vår mot slik øremerking
i flere omganger, blant annet i høring i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Stortinget.
To uker etter budsjettframleggingen kom det forslag til
endringer i forskriften for studieforbund og nettskoler
på høring. I forslaget lå nye krav som innebar at minst
tre deltakere skulle oppfylle minst ett av kriteriene
grunnskole som høyeste fullførte utdanning, stå utenfor arbeidsmarkedet eller ha innvandret til Norge. Dette
anså vi som både byråkratiserende, stigmatiserende og
dessuten i strid med godt personvern.
Vi arbeidet både opp mot stortingskomiteen og med
høringssvar og samarbeid med andre organisasjoner om
dette parallelt.
I komiteens behandling markerte flertallet seg mot
denne øremerkingen, blant annet med denne merknaden
fra Ap, SV, Sp, KrF og Venstre :
«Flertallet støtter arbeidet for hvordan ordningen kan utvikles
til å bedre ivareta målene i loven for å stimulere til inkludering
og forhindre utenforskap, men mener at regjeringens forslag om
å øremerke 10 pst. av tilskuddet til slike tiltak først og framst
vil skape mer byråkrati og administrasjon, sette større krav til
dokumentasjon og rapportering og skape vesentlige utfordringer for
personvernet. Flertallet frykter at resultatet blir større barrierer
for både arrangører og deltakere, og mindre ressurser til aktivitet
og mangfold. Flertallet mener derfor at en slik øremerking er lite
hensiktsmessig, og ønsker ikke dette innført.»
Et annet flertall, bestående av H, FrP, KrF og Venstre
hadde i tillegg denne merknaden:

Venstreleder Trine Skei Grande på VOFOs
representantskapsmøte.

«(…) ber regjeringen gå i dialog med studieforbundene og komme
tilbake til Stortinget med en modell for hvordan tilskuddene til
studieforbund kan utformes, slik at de når nye grupper og ivaretar
målene om flere tilbud rettet mot inkludering og integrering.»
Store deler av debatten høsten 2015 dreide seg om hva
så å si alle sektorer kan bidra med i den spesielle situasjonen med stor tilstrømming av flyktninger og andre
migranter.
Regelverksutvalget og videre utviklingsarbeid
Regelverksutvalget avsluttet sitt arbeid i 2015, og gjorde
i løpet av våren flere innspill til Kunnskapsdepartementet, både i form av deltakelse på dialogmøter og gjennom
oversending av regelverksutvalgets rapport. Resultatet
av utvalgets arbeid har vært at vi med bred støtte fra
studieforbundene har kunnet gi innspill til Kunnskapsdepartementet og Vox om både BKF-ordningen (Basiskompetanse i frivilligheten), stortingsmeldingen om
livslang læring og utenforskap og om framtidige forbedringer av studieforbundenes tilskuddsmodell.
Regelverksutvalgets rapport danner også grunnlag for
videre arbeid i VOFO og studieforbundene. Fra oktober 2015 og inn i 2016 undersøker VOFO hvordan vi
sammen med våre medlemmer kan bedre rapporteringen på voksenopplæringslovens overordnede mål. Vi
ser også på hvordan vi bedre kan dokumentere treffsikkerheten til studieforbundstilskuddet.
Basiskompetanse i frivilligheten
I august 2015 ble BKF-programmet igangsatt. Første
søknadsfrist ble satt til oktober. VOFO er opptatt av
at vi og studieforbundene er en viktig aktør som kan
bidra til å utvikle og kvalitetssikre denne ordningen. Når
erfaringene fra den første søknadsrunden begynner å få

Visste du at ...
Studieforbundene hadde
508 000 kursdeltakere i 2015.

form våren 2017, vil VOFO koordinere innsatsen for
deling av kunnskap om og vurderinger av ordningen.
Størsteparten av prosjektene som har fått tildelt midler
til BKF, er knyttet til studieforbundene, og det vil være
mye å hente ut av erfaringene i nettverket vårt.
Nasjonal strategi for kompetansepolitikk
I november startet Vox og Kunnskapsdepartementet
en møte- og konferanserekke om kompetansepolitikk.
Dette arbeidet er i hovedsak arbeidslivsrettet og særlig arbeidslivets parter ser ut til å være vesentlige for
myndighetene. VOFO er invitert inn som partner som
representant for frivillighetens opplæringsvirksomhet.
Med deltakelsen vår forsøker vi å få fram hvor bredt
denne favner og hvilke mål man kan oppnå ved å se
bredere på opplæring og kompetanse enn den formelle
og direkte arbeidslivstilknyttede. Arbeidet med utviklingen av denne strategien vil pågå utover i 2016.

VOFOs kommunikasjonsvirksomhet
VOFOs kommunikasjonsvirksomhet i 2015 har vært
preget mer av nettverksbygging enn av arbeid ut mot
media. Det meste av dette kan kategoriseres som
myndighetskontakt og dreier seg om det interessepolitiske arbeidet. Én av sakene som fikk noe oppmerksomhet i media, var framleggingen av statistikken for 2014.
Til den saken valgte vi veksten i «grønne kurs» og illustrerte det med bilde fra jegerkurs.
Det største enkelttiltaket vi gjør på dette området, er
deltakelsen på Arendalsuka (se nedenfor). I denne sammenheng brukte vi i hovedsak våre egne kanaler, men
det kan ha et større potensial for medieutspill også.
Også i år brukte vi nettsiden lærnoenytt.no til omtale
av programmet for mikrokursene våre og informasjon
om oss.
Våre egne kanaler – nettsider, sosiale medier og
nyhetsbrev
Nettstedet vofo.no brukes i hovedsak til større nyheter,
kursinformasjon og våre egne kommentar til politiske
saker, som statsbudsjettet og andre saker fra regjeringen. I tillegg fungerer det som ressursbank for organisasjons- og fagstoff om voksenopplæring, arbeide med
kurskvalitet og statistikkformidling. Det formidles også
stoff om prosjekter og VOFOs arbeide generelt.
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På Facebook har vi en åpen side der det formidles ulike
nyheter og aktuelle saker. Vi promoterer både våre egne
saker og andres som kan være av interesse for følgerne
våre. Der er det åpent for å kommentere og diskutere
saker. Ved årsskiftet fulgte ca. 860 personer sidene, en
oppgang på ca. 18 prosent fra 2014. I tillegg følger vi
opp bruken av Facebook-grupper til nettverksarbeid,
både for aktive innenfor hele studieforbundsfamilien og
for VOFO-regionene. Dette kan fungere godt for deling og diskusjon i det interessepolitiske arbeidet.
Twitter brukes dels på samme måte som Facebook,
men også til noe kommentarvirksomhet og dialog med
følgere. Per 1.3.2016 har vi 574 følgere.

Arendalsuka - Lær noe nytt
Arendalsuka er den største politiske festivalen i Norge
og det var fjerde gang denne gikk av stabelen. Målet for
festivalen er å lage «en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter
hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk
for nåtid og framtid». Det var andre gang Voksenopplæringsforbundet deltok.
Under slagordet «Lær noe nytt» tilbød vi også denne
gangen mikrokurs for publikum. Studieforbundet kultur og tradisjon stilte med Frilynt, som hadde kurs i
teatermaling og teatersport, og Arendal og omegn husflidslag med spinning på håndtein. VOFOs kurs var om
bærekraftig hverdag, Musikkens studieforbund stilte
med stemmebrukskurs og Senterpartiets Studieforbund
med temaet analfabetisme og demokrati.

Politisk møteplass
Både Arendalsukas offisielle program og mange organisasjoners arrangementer har interesse for oss. Vi deltok
blant annet på den store kulturdebatten, der også frivillig sektor ble diskutert. Mange organisasjoner arrangerer egne debatter på byens utesteder. Virke og Fleksibel
utdanning Norge stod for en av disse med temaet digital
læring. her deltok statsråd, stortingsrepresentanter og
ungdomspolitikere. Dette er en form vi vil se nærmere
på for Arendalsuka 2016. Erfaringen fra deltakelsen er
at det kan være hensiktsmessig å dreie aktiviteten i mer
politisk retning.

Nettsiden som ble opprettet til deltakelsen i 2014 ble
også benyttet i år. Den ble oppdatert med ny informasjon og det ble lagt til en quiz om studieforbund og
VOFO. Dette ble lagt til for at de som eventuelt besøkte siden og som ikke hadde muligheten til å komme
til Arendal eller ned til vår stand, skulle “lære noe nytt”
likevel.
Kommunikasjonsrådgiver Sina Bråten Lunde fra Studieforbundet kultur og tradisjon var prosjektleder for
VOFOs deltakelse.
Gode samtaler om livslang læring
Selv om deltakelsen på selve kursene ikke var så stor, var
standen en møteplass for mange samtaler om livslang
læring, studieforbund og voksenopplæringspolitikk.
Både kursene våre og spørsmålene vi stilte, der de som
passerte kunne velge svaralternativer og legge en ball i
en glassøyle, tiltrakk seg oppmerksomhet og ledet ofte
til gode samtalemuligheter.
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VOFO Læring og kompetanse
Våre seminarer i 2015

VOFO Læring og kompetanse hadde ni fullsatte seminarer i 2015 med ca. 145 deltakere.
1. Agenda – det gode møtet
2. E-læring i studieforbund
3. Interessepolitikk
4. Pedagogikk for voksnes læring
5. HMS i frivillige organisasjoner
6. Kommunikasjon og motivasjon
7. Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere
8. Pedagogikk for voksnes læring
9. Fleksibel læring - kombinerte læringsformer

Temaene velges etter behovsundersøkelse i studieforbundene. Enkelte temaer har skilt seg ut som spesielt
ettertraktet, blant andre Pedagogikk for voksnes læring
og Ledelse i frivillige organisasjoner. En del forsøk med
smalere, men viktige temaer har vist seg tunge å få deltakere til.
Det er stor interesse for denne typen medarbeideropplæring, og vi ser stadig deltakere fra flere og nye medlemsorganisasjoner i studieforbundene.

Annen pedagogisk virksomhet
VOFO og studieforbundenes fagskoler

VOFO er oppnevnt i Nasjonalt Fagskoleråd og i den
forbindelse har vi våren 2015, opprettet en arbeidsgruppe for kommunikasjon om og med studieforbundenes fagskoler. Gruppen har representanter fra ulike
fagskoler som drives av studieforbundene, samt vår

Visste du at ...
Studieforbundene stod for
1 390 852 kurstimer i 2015.

representant i Nasjonalt Fagskoleråd (se nedenfor om
representasjon). Gruppen diskuterer sentrale spørsmål
i fagskolearbeidet, høringssvar og andre aktuelle saker.

Representasjon og samarbeidspartnere
Nasjonalt
VOFO representerer ikke-formell voksenopplæring i en
rekke utvalg, referansegrupper og fora. Sturla Bjerkaker
har møtt i UNESCO-kommisjonens ekspertgruppe for
utdanning. Denne gruppen arrangerte april i 2015 et
todagers seminar om livslang læring for bistand. VOFO
hadde ansvar for dag to og både studieforbund, organisasjoner og VOFO presenterte sitt arbeid på feltet.
VOFO er oppnevnt i Nasjonalt Fagskoleråd og i denne
perioden sitter Gro Svennebye fra AOF i rådet for oss.
Fleksibel utdanning Norge er varamedlem.
Vi har i 2015 hatt fokus på alliansebygging og har gjennom året styrket dialogen og samarbeidet med Fleksibel
utdanning Norge, FFO og Frivillighet Norge. I tillegg
er det jevnlige samtaler med Virke om kompetansepolitiske spørsmål.
VOFO har vært representert i Kunnskapsdepartementets Forum for Europeisk Utdanningspolitikk (FEU).
Det har ikke vært møter i 2015.
Kunnskapsministeren inviterte parter innen utdanningsfeltet til et dugnadsmøte om flyktningestrømmen.
VOFO var representert ved Tove Johansen og Astrid
Thoner. I tillegg deltok representanter frå Folkeuniversitetet, K-stud og Senterpartiets Studieforbund.
NKR – Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Kunnskapsdepartementet oppnevnte høsten 2013 et
utvalg som skulle vurdere hvordan opplæring utenfor
det formelle utdanningssystemet kan plasseres inn i det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Utvalget avga sin
rapport våren 2015. Utvalget var delt i sin oppfatning og
kom ikkje med noen enhetlig anbefaling. Saken ligger

hos Kunnskapsdepartementet. Styreleder Inge Carlén
representerte VOFO i utvalget.
Nordisk
Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL)
Voksenopplæringsforundet er vertsorganisasjon for den
norske koordinatoren i Nordisk Nettverk for Voksnes
Læring i perioden 2013 – 2017. Hilde Søraas Grønhovd
er koordinator, men har i 2015 vært i foreldrepermisjon
fra 1. april. Ellen Stavlund ble engasjert som vikar i permisjonsperioden.
NVLs oppdrag er å skape tverrsektorielle møteplasser
for å øke kunnskapen om aktuelle temaer i voksnes
læring, bidra til erfaringsutveksling og generelt styrke
feltet.
Kordinatoren er ansvarlig for de to nordiske nettverkene Distans og Kunnskap for bærekraftig utvikling.
NVL har samarbeidet med VOFO om seminaret Elæring i studieforbund og vært arrangør for det nordiske seminaret Guidance on a distance. NVL arbeider
generelt for styrke samarbedet med Vox, Utdanningsdirektoratet og aktuelle organisasjoner. NVLs koordinator har i 2015 deltatt i det nordiske prosjektet Læring
på Arbeidsplassen. Den norske delen av prosjektet ble
ledet av Utdanningsdirektoratet. var fag- og yrkesopplæring; kvalitet, frafall, rekruttering og samhandling
mellom teori og praksis.
Folkbildning Norden
Folkbildning Norden er et samarbeidsforum for paraplyorganisasjonene for studie- og opplysningsforbundene i Norden. Forumet har også samarbeid med
tilsvarende organisasjoner i Baltikum. Formålet er erfaringsutveksling og nordisk samordning overfor EAEA
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og ICAE. I tillegg drøftes politiske saker og mulige samarbeidsprosjekter. I 2015 ble det arrangert to møter,
ett i Norge i februar og ett i desember i København.
Astrid Thoner, Sturla Bjerkaker og Gro Holstad representerte VOFO på seminaret i Norge, mens Inge Carlén deltok på møtet i desember.
Internasjonalt
EAEA
The European Association for the Education of Adults
er vår europeiske paraplyorganisasjon, en interessepolitisk organisasjon som jobber for å ivareta livslang
læring – og spesielt ikkeformell læring – overfor de ulike
organene i EU. På generalforsamlingen i 2015 representerte Gro Holstad og Sturla Bjerkaker VOFO. President er Per Paludan Hansen fra DFS, VOFOs danske
søsterorganisasjon.
ICAE
The International Council for Adult Education er vår
globale «paraply». Organisasjonen har hovedkontor i
Serbia. Katarina Popovic er generalsekretær. ICAE arbeider for å fremme læring og utdanning for ungdom
og voksne. Livslang læring skal være et sentralt redskap i utviklingspolitikken, og bidra til demokratisering,
kvinners samfunnsdeltakelse og bærekraftig utvikling.
VOFO har gjennom mange år spilt en aktiv rolle for
oppbyggingen og utviklingen av ICAE, ikke minst for
å skaffe finansiering fra ulike hold. Sturla Bjerkaker var
styremedlem og «treasurer» og dermed leder av Finance
Committee (FC) fram til kongressen i 2015. På kongressen i Canada møtte Inge Carlén, Gro Holstad og
Sturla Bjerkaker.

Per Paludan Hansen, gjenvalgt president i EAEA, flankert av
generalsekretærene Gro Holstad, VOFO (t.v.) og Gina Ebner,
EAEA. Foto: Sturla Bjerkaker

Styret i ICAE fram til 2015. Foto: Gro Holstad
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Prosjekter
Internasjonale prosjekter og samarbeid
Inkludere Flere
VOFO deltar gjennom VOFO Møre og Romsdal i
Nordplus-prosjektet Inkludere Flere. Prosjektet har
som målsetning å arbeide for økt digital integrering ved
å identifisere og formidle hvilke strategier som viser seg
å fungere godt i de nordiske landene. VOFO satt i den
norske referansegruppen. Arbeidet ble avsluttet i 2015.
CEDEFOP
VOFO fikk igjen tildelt midler fra Utenriksdepartementet sine Europainformasjonsmidler i år. Søknaden hadde
fokus på «kompetanse og kompetansegap», og skulle ha
oppmerksomheten på det arbeidet som gjøres innen
EU på dette. Midlene ble benyttet på en studietur til
Thessaloniki der EUs tenketank innen yrkesopplæring
CEDEFOP ligger. I tillegg til å snakke med noen av de
nasjonale eksperter som jobber der, fikk de anledning
til å delta på konferansen «Maximising skills for jobs
and jobs for skills». Vi ble også invitert til å holde en
innledning i en av parallellsesjonene under konferansen.
NGO-fest i Romania
Rundt ti studieforbund deltok på den årlige NGO-festen i Romania i juni. Flere hundre rumenske frivillige
organisasjoner (Non-Governmental Organization –
NGO) hadde utstilling i en stor park i hovedstaden, og
alle de inviterte utenlandske representantene hadde fått
et stort telt hvor de kunne få presentere seg. Det meldes
om at det var ca. 70 000 besøkende.
EQM
VOFO har i flere omganger vært aktive innen utarbeidelsen av et europeisk kvalitetssikringssystem – European Quality Mark (EQM) for tilbydere av opplæring
innen frivillig sektor. Det som kjennetegner de fleste
slike systemer (f.eks. ISO), er at virksomheten står i
fokus. Innen EQM er det deltakeren som står i fokus.

Bærekraft gjennom voksnes læring
Voksenopplæringsforbundet fikk i mars 2014 i oppdrag
fra Nordisk Ministerråd (NMR) å lede det nordiske prosjektet Utdanning for bærekraft – en pilot. Oppdraget
ble gitt på grunnlag av en søknad utarbeidet i samarbeid med stiftelsen Idébanken, Yrkeshögskolan Novia
og NVLs arbeidsgruppe for Kunnskap for bærekraftig
utvikling. Målet med utdanningen var å gi studieforbund, frivillige organisasjoner, folkehøgskoler og andre
et kunnskapsverktøy som skal bidra til endringer i holdninger og levesett, lokalt og globalt. 19 personer fra hele
Norden deltok på fire samlinger der de både fikk ny
kunnskap, oppleve gode eksempler og dele erfaringer.
Piloten ble avsluttet våren 2015. Alle 19 deltakere gjennomførte og fikk sine lokale prosjekter vurdert og godkjent. Utdanningen ble i sin helhet finansiert av NMR,
deltakerne betalte kun reiseutgiftene selv. Professor
Jeppe Læssøe og Jonas Lysgaard fra Danmarks institut
for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet evaluerte prosessen og piloten. Evalueringen viste
at mange av deltakerne hadde god erfaring på feltet.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode.
Høsten 2015 ble det avklart at Nordisk ministerråd
ønsket å finansiere en utdanning i 2016, denne gangen
med. SYKLI Environmental School of Finland som
prosjekteier. Utdanningen ledes også i 2016 av SYKLI,
Stiftelsen Idébanken og Voksenopplæringsforbundet.
31 søkte om plass, 20 er tatt opp.
Delegasjoner
VOFO har i år tatt imot flere delegasjoner, bl.a. fra Kazakhstan, Ukraina, Sør-Korea, Romania, Latvia, Spania
m.fl. De kommer for lære om NGO-systemet i Norge,
støtteordninger, samarbeidet med myndigheter, vårt
lov- og regelverk, osv.

VOFO har i år vært med i et nordisk prosjekt (deltakere
fra Island, Lativa, Estland og Norge), hvor hovedformålet er å oppdatere materiale og gjøre visse tilpasninger. Dette er gjort på bakgrunn av erfaringer fra Island hvor systemet er godkjent av departementet og i
full bruk. Arbeidet ferdigstilles i 2016.

Delegasjon fra Sør-Korea på
besøk hos VOFO. Foto: VOFO
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Andre tiltak og fellesoppgaver
Læringsdagene 2015
Det var læringsdagsarrangementer i ti av VOFOs 17 regioner i 2015. Læringsdagene manifesterte seg i form av
utstillinger, informasjonsmøter, konferanser over hele
landet. Det ble utdelt en rekke læringspriser til både
organisasjoner og enkeltdeltakere. Særlig Læringsheltprisene, som tildeles deltakere som har gjort en spesiell
innsats for å bruke læring for utvikling av sine liv, forteller om mange historier som gjør dypt inntrykk, og er
mye brukt stoff i særlig lokale medier.
Reisestipendordningen
Voksenopplæringsforbundet har en reisestipendordning som lyses hver høst når statsbudsjettet er vedtatt.
Stipendene gjelder reiser til utlandet. Formålet med
VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet
i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppen er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Det ble tildelt
36 reisestipend til 74 søkere fra 12 studieforbund for
reiser til 18 land i 2015.

Visste du at ...
Studieforbundene stod for
44 672 kurs i 2015

KursAdmin
Studieforbundenes felles kurs- og administrasjonssystem (KursAdmin) har i år, som i fjor, vært benyttet som
primærløsning for kursadministrasjon hos fem studieforbund og delvis i bruk hos ytterligere tre. I tillegg
drifter og utvikler AOF og Folkeuniversitetet sin egen
løsning basert på KursAdmin.
Styringsgruppa for KursAdmin har i år gjennomført en
omfattende evaluering av systemet. Hensikten har vært
å kartlegge hvilke tiltak som kan bidra til at flere studieforbund og kursarrangører får nytte av systemet, og at
det i større grad bidrar til en ryddig og effektiv saksbehandling. Saken er sendt til behandling i VOFOs styre.
I påvente av en langsiktig plan for videre drift og utvikling av KursAdmin, har det ikke vært iverksatt noen
større utviklingsprosjekter i år. Budsjettet har i stor grad
gått til drift og vedlikehold av systemet. Men det har
også vært gjennomført noe videreutvikling, blant annet
for å få bedre ytelse når størrelsen på databasen vokser.

Regioner
VOFO Østfold
Styreleder Bjørn Eriksen
Studieforbundet AOF Norge
Regionkonsulent Eva Enkerud

VOFO Akershus
Styreleder Ole Strandengen
Kristelig Studieforbund
Regionkonsulent Marit Sørlie

VOFO Oslo
Styreleder Vidar Waaden
Idrettens studieforbund
Regionkonsulent Berit Mykland

VOFO Hedmark
Styreleder Inger Hermansen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Regionkonsulent Marit Wedvik

VOFO Oppland
Styreleder Irene Inman Tjørve
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Regionkonsulent Dag Lindvig

VOFO Buskerud
Styreleder Tove Næss Lien
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Regionkonsulent Trine Aass

VOFO Vestfold/Telemark
Styreleder Arne-Morten Knutsen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Kontaktperson Liv Nordman

VOFO Agder
Styreleder Aud Løland
Studieforbundet Funkis
Kontaktperson Torgrim Nordgarden

VOFO Rogaland
Styreleder Tone Valen Sletten
Akademisk Studieforbund
Regionkonsulent Tarald Oma

VOFO Hordaland
Styreleder Trygve Ellingsen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Regionkonsulent Torgeir Toppe

VOFO Sogn og Fjordane
Styreleder Synøve Eriksen Vadøy
Studieforbundet kultur og tradisjon
Lagt ned i nov.2015

VOFO Møre og Romsdal
Styreleder Annlaug Stavik
Studieforbundet Funkis
Regionkonsulent Kolbjørn Aarstein

VOFO Sør-Trøndelag
Styreleder Kari K. Engen
Musikkens studieforbund

VOFO Nord-Trøndelag
Styreleder Bjørn Finanger
Studieforbundet næring og samfunn
Regionkonsulent Arne Jostein Vestnor

VOFO Nordland
Styreleder Tor Arne Ljundgren
Studieforbundet AOF
Daglig leder Jørn Helge Sørensen

VOFO Troms
Styreleder Anne Grete Seljebakk
Musikkens studieforbund

VOFO Finnmark
Styreleder Kari Skadsem
Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Daglig leder Kirsten Ramberg

Daglig leder i VOFO Finnmark,
Kirsten Ramberg (t.h.), signerer avtale
med Finnmark fylkeskommune.
Foto: VOFO Finnmark.
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Resultatregnskap 2015

For regnskap med noter og forklaringer av regnskapspringsipper, se vedlegg.
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Balanse 31.12.2015
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Studieforbund med medlemmer
VOFO hadde 15 studieforbund som medlemmer
per 31.12.2015. De har til sammen 501 frivillige
organisasjoner som medlemmer.
Akademisk Studieforbund
(26 medlemsorg.)
Aftenskolen Agder
Aftenskolen Rogaland
Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Den norske kirkes presteforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Econa
Fjellugla kompetanse
Krigsskoleutdannede Offiserers
Landsforening
Norges Farmaceutiske Forening
Naturviterforbundet
NITO - Norges Ingeniør- og
Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk forskerforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Politiets Fellesforbund
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes fagforening
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet
Idrettens studieforbund
(54 medlemsorg.)
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
Norges Amerikanske idretters Forbund
Norges Badminton Forbund
Norges Bandyforbund
Norges Basketballforbund
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Biljardforbund
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Norges Bokseforbund
Norges Bordtennisforbund
Norges Bowlingforbund
Norges Bryteforbund
Norges Bueskytterforbund
Norges Castingforbund
Norges Cricketforbund
Norges Curlingforbund
Norges Cycleforbund
Norges Danseforbund
Norges Dykkeforbund
Norges Fekteforbund
Norges Fotballforbund
Norges Fleridrettsforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Golfforbund
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Norges Hundekjørerforbund
Norges Håndballforbund
Norges Ishockeyforbund
Norges Judoforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Kickboxing Forbund
Norges Klatreforbund
Norges Luftsportsforbund
Norges Motorsportsforbund
Norges Orienteringsforbund
Norges Padleforbund
Norges Roforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Rytterforbund
Norges Seilforbund
Norges Skiforbund
Norges Skiskytterforbund
Norges Skytterforbund
Norges Skøyteforbund
Norges Snowboardforbund
Norges Softball og Baseball Forbund
Norges Squashforbund
Norges Studentidrettsforbund
Norges Styrkeløftforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Tennisforbund
Norges Triathlonforbund

Norges Vannskiforbund og Wakeboard
forbund
Norges Vektløfterforbund
Norges Volleyballforbund
Kristelig Studieforbund
(79 medlemsorg.)
Areopagos
Bibelleseringen
Blå Kors i Norge
Caritas
Catch the Fire School of Ministry Norway
Changemaker
Credokirken Studieråd
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske Kirke i
Norge
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den Katolske Kirke i Norge
Den Levende Vann Menigheten
Den Nordiske Katolske Kirke i Norge
Den Norske Israelsmisjon
Den norske kirkes menigheter
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det norske diakonforbund
Det Norske Misjonsforbund
Det Norske Misjonsselskap
DMI Norge
Doulos-nettverket
Doxa Bibelsenter
For bibel og bekjennelse
Fredsfyrsten
Frelsesarmeen
Forsoningens Tjeneste, Tønsberg
Guds menighet Vegårdshei
Haugeinstituttet
Hekta
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Indremisjonsforbundet
Institutt for sjelesorg
KA Kirkelig arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon

Kirkelig undervisningsforbund
Kirken av Guds Nåde Studieråd
Kirkens Bymisjon Trondheim
Kirkens Sosialtjeneste
Kirkens SOS i Norge
Kristen Idrettskontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kvinner i Nettverk
Lærerenes Misjonsforbund
Maran Ata Norge
Menigheten 3:16
Mercy House
Metodistkirken
Mødre i Bønn – Moms in Prayer International
NaMu Norge
Navigatørene
Norges KFUK/KFUM
Norges KFUK-KFUM-speiderne
Norges Kristelige Folkehøgskolelag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges Kristelige Student- og
Skoleungdomslag
Norges Kristne Råd
Norges Unge Katolikker
Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Normisjon
Norsk Luthersk Misjonssamband
Pinsebevegelsen
Sandomstiftelsen
Scandinavian Chinese Christian Church in Oslo
Sjømannskirken
Skjærgårds Live
Skjærgårdsgospel
Stavanger International Church
Stefanusalliansen
Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Oase
Syvendedags Adventkirken
Tent AS
Ungdom i Oppdrags Studieråd
Vineyard Kristne Fellesskaps Studieråd
Ynglingeforeningen - Y’Men region Norge
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Musikkens studieforbund
(27 medlemsorg.)
AKKS
BandORG
De unges Orkesterforbund – UNOF
Dissimilis Norge
FolkOrg
Foreningen norske kordirigenter
Klassisk
Korpsnett Norge
Musikk fra livets begynnelse
Musikk i Skolen
Norges kirkesangforbund
Norsk Countrymusikk Forbund
Norsk Bluesunion
Norsk Forening For Musikkterapi
Norsk jazzforum
Norsk Kammermusikkforbund
Norsk Mandolin- og
Balalaikaorkesterforbund
Norsk Munnspillforum
Norsk Sangerforbund
Norsk sangerforum
Norsk Viseforum
Norske Konsertarrangører
Norske Symfoniorkestres Landsforbund-NASOL
Norske Trekkspilleres Landsforbund
Pascal Norge
Ung i Kor
Ung kirkesang
Samisk studieforbund (Sámi Oahppolihttu)
1 medlemsorg.)
Norske Samers Riksforbund
Senterpartiets Studieforbund
(3 medlemsorg.)
Senterkvinnene
Senterpartiet
Senterungdommen
Studieforbundet AOF Norge
(34 medlemsorg.)
Arbeiderbevegelsens Presseforbund
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AEF–Arbeiderbevegelsens
rus- og sosialpolitiske Forbund
Arbeidernes Ungdomsfylking
Arbeiderpartiet
EL & IT Forbundet
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen for
barnevernspedagoger, sosionomer og
vernepleiere
Folkets Hus Landsforbund
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Foreningen Norges Døvblinde
Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon
Handel og Kontor i Norge
Industri Energi
Kristne Arbeidere
Landsorganisasjonen i Norge
LO Stat
Musikernes fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norges Handikapforbunds Ungdom
Norges Offisersforbund
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Transportarbeiderforbund
Norske Idrettsutøveres
Sentralorganisasjon – NISO
Skolenes landsforbund
Studieforbundet Folkeuniversitetet
(23 medlemsorg.)
Acem Studieorganisasjon
Akershus Amatørteaterråd

ANSA – Association of Norwegian Students
Abroad
Ensliges Landsforbund
Ergoterapeutene
Finansforbundet
Human-Etisk Forbund
Landslaget for
norskundervisning
Maskinentreprenørenes forbund
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
Norges Helsedansforbund
Norges Musikkorps Forbund
Norges Røde Kors
Norgesunionen av Soroptimister
Norsk Filmklubbforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Radio Relæ Liga
Norske Kunstforeninger
Norske Kvinners Sanitetsforening
Organisasjonen Voksne for Barn
Parat
Seniornett
Stafo
Studieforbundet Funkis
(76 medlemsorg.)
Achilles of Norway
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge, AFN
Autismeforeningen i Norge, AIN
Barnekreftforeningen (tidligere SKB)
Bipolarforeningen
Blodkreftforeningen
Blærekreftforeningen
Carcinor
Cerebral Parese Foreningen, CPF
Diabetesforbundet, DF
Dysleksi Norge, DIN
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Foreningen for Hjertesyke Barn, FFHB
Foreningen for Kroniske Smertepasienter,
FKS
Foreningen for Muskelsyke, FFM
Foreningen for Muskelsykes Ungdom

Foreningen for Marfans Syndrom, FMS
Foreningen for Søvnsykdommer, FFS
Foreningen for voksne med medfødt
hjertefeil, VMH
Foreningen Rastløse Bein
Gynkreftforeningen
Hjernesvulstforeningen
Hørselshemmedes Landsforbund, HLF
Interesseforeningen for Laurence-MoonBardet-Biedl Syndrom, LMBB
Landsforbundet for kombinert syns- og
hørselshemmede/døvblinde, LSHDB
Landsforbundet for Utviklingshemmede og
Pårørende, LUPE
LHS, Landsforeningen for Huntingtons
Sykdom,
Landsforeningen for Hjerte-og Lungesyke
LNT, Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte
LFO, Landsforeningen for Overvektige
LPP, Landsforeningen for Pårørende innen
Psykisk helse,
MH, Mental Helse
Mental Helse Ungdom
Momentum
Morbus Addisons Forening, MAF
MS-forbundet i Norge, MSF
Munn- og halskreftforeningen
Norges Astma- og Allergiforbundet, NAAF
Norges Blindeforbund, NBF
Norges Blindeforbunds Ungdom, NBfU
Norges Døveforbund, NDøF
Norges Fibromyalgi Forbund, NFF
Norges Migreneforbund, NMF
Norges Myalgisk Encefalopati
Forening,NMEF
Norges Parkinsonforbund, NPaF
Norsk Cøliakiforenings Ungdom, NCFU
Norsk Dystoniforening, NDyF
Norsk Epilepsiforbund, NEF
Norsk Forening for Cystisk Fibrose
Norsk Forening for Ehlers – Danlos
Syndrom,EDS
Norsk forening for slagrammede, NFS
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Norsk Forbund for Svaksynte NFS
Norsk Forening for Nevrofibromatose,
NFFNF
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta,
NFOI
Norsk Forening for Stomi- og
Reservoaropererte, NORILCO
Norsk Glaukomforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste,
NiK
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Lymfødemforening, NLF
Norsk Revmatikerforbund, NRF
Norsk Tourette Forening, NTF
PEF Ung
Personskadeforbundet LTN
Prostatakreftforeningen
Psoriasis- og eksemforbundet, PEF
Ryggforeningen i Norge, RIN
Retinitis Pigmentosa-foreningen i Norge
Ryggmargsbrokk – og
Hydrocephalusforeningen, RBHF
Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS
Spandyloartrittforbundet Norge
Stoffskifteforbundet Stofo
Turnerforeningen
Ung Kreft
Unge Funksjonshemmede
We Shall Overcome, WSO
Studieforbundet KOR
(27 medlemsorg.)
Norges Korforbund Buskerud
Norges Korforbund Finnmark
Norges Korforbund Gudbrandsdal
Norges Korforbund Haugaland
Norges Korforbund Hedmark
Norges Korforbund Helgeland
Norges Korforbund Hordaland
Norges Korforbund Hovedkontor
Norges Korforbund Indre Østfold
Norges Korforbund Mjøsegnene
Norges Korforbund Nordmøre
Norges Korforbund Nordre Nordland
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Norges Korforbund Nord-Trøndelag
Norges Korforbund Oslo/Akershus
Norges Korforbund Rogaland
Norges Korforbund Romsdal
Norges Korforbund Salten
Norges Korforbund Smålenene
Norges Korforbund Sogn og Fjordane
Norges Korforbund Sunnmøre
Norges Korforbund Sørlandet
Norges Korforbund Sør-Trøndelag
Norges Korforbund Troms
Norges Korforbund Vestfold/Telemark
Norges Korforbund Vestoppland
Norges Korforbund Østerdalen
Norges Korforbund Øvre Gauldal
Studieforbundet kultur og tradisjon
(40 medlemsorg.)
Borre Vikinglag
Båtlaget Braute
DIS – Norge
Fagurmakerne i Norge
Fantasiforbundet
Forbundet KYSTEN
Fortidsminneforeningen
Frilynt Norge
HATS (Kompetansesenter for revy og teater)
Internasjonalistene
Knipleforeningen i Norge
Kringkastingsringen
Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber
LUFS - Landslaget for nærmiljøskolen
Landslaget for lokalhistorie
Lofoten Vikinglag
Møre frie vikingar
Noregs Mållag
Noregs Ungdomslag
Norges Husflidslag
Norges Linforening
Norges Museumsforbund
Norsk Amatørteaterforbund
Norske Kveners
Forbund/RuijanKveeniliitto

Norsk Folkedraktforum
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk Forening for Kulturhistorisk
Sverdfekting
Norsk Kulturarv
Norsk Målungdom
Norsk Quilteforbund
Norsk Selskap For Fotografi
Organisasjon for Scenekjempere i Norge
Oslo amatørbryggerlaug
Ravn Formidling
Rosegården Teaterhus
Samenes Folkeforbund
Seniordans Norge
Trondheim Vikinglag
Vestlandske Teatersenter
Vestnorsk kulturakademi
Studieforbundet natur og miljø
(18 medlemsorg.)
4H Norge
Den Norske Turistforening
Det norske hageselskap
Hest og Helse
Jakt- og Fiskesenteret
Natur og Ungdom
Norges Birøkterlag
Norges Fritids- og Småfiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kaninavlsforbund
Norges Naturvernforbund
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Norges speiderforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Botanisk Forening
Norsk Kennel Klub
Norsk Ornitologisk Forening
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
(SABIMA)
Studieforbundet næring og samfunn
(61 medlemsorg.)
Adopsjonsforum
Atlantis Utveksling

Attac Norge
CISV - Internasjonale barneleire
Det norske Totalavholdsselskap
Elevorganisasjonen med Operasjon Dagsverk
Esperantoforbundet
Felleskjøpet Agri SA
Forbundet mot rusgift
Foreningen Arbeidshesten Norge
Folkeakademienes Landsforbund
Gartnerhallen
GENO
HOFF SA
Honningcentralen
Hvite Ørn
Hyperion
Håndverkstedet for Barn og Unge
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
IOGT
Jegernes Interesseorganisasjon
Juba
Junior Chamber International Norge
Juvente
Landslaget for Rusfri Oppvekst
Landsforbundet Teaterets Venner
Landslaget for offentlige pensjonister
Latin-Amerika Gruppene
Libra Helse- og Kostholdsorganisasjon
MA Rusfri trafikk og livsstil
Morenoinstituttet (Norsk Psykodrama Institutt)
Miljøpartiet De Grønne
Nei til EU
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bygdeungdomslag
Norges Fredslag
Norges Fredsråd
Norges kommunistiske parti
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Pelsdyralslag
Norges Skogeierforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for psykosynteseterapeuter
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Landbruksrådgivning
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Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sau og Geit
Norske Landbrukstjenester
Norsvin
Nortura
Pensjonistpartiet
Rød Ungdom
Raudt/Rødt/ Ruoksat
Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget
Skeiv Ungdom
Sosialistisk Ungdom
TINE Medlem og Rådgivning SA
TYR Norsk kjøttfeavlslag
Ungdom mot EU
Spire – Utviklingsfondets Ungdom
Studieforbundet Solidaritet
(54 medlemsorg.)
Alta Sangvirkelag
Art of Living
Ang Passang
Bevegelsen for Sosialisme
Biologisk dynamisk forening
Blandakoret Nordaførr
Camphillbevegelsen
Change the World
Damini Hous og Cultur
Foreningen for livsveiledning og selvutvikling
Fritt Helsevalg
Forum ny skole
Fosnafolk
Fritt Norden Norge
Gardsopplevelser
Hadeland Interkommunale Korforening
Helseforum for Kvinner
Holistisk forbund
Hypatia
International Kvinneliga for Fred og Frihet
Innvandrernes Landsorganisasjon
Koret Rause Røster
Kunstskolen på Rotvoll
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil
frigjøring
Landsorganisasjonen for Romanifolket
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Mangfoldhuset
Mixdur
Nettverkskreditt BA
Nordisk Alba Norge
Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi
Norsk gardsost
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Seterkultur
Norske økossamfunns forening
Om Så Kor
OIKOS - Økologisk Landslag
Permakulturforeningen
Radio Nova
RadiOrakel
Raudt Kor på Stord
Rettspolitisk forening
Rødstrupen
Senter for integrering og utvikling
Samorganisasjonen for film og teater
Sandnes og Jæren Sosialistiske Kor
Sangkoret SJOKK
Sangkoret Villvin
Sareptas Krukke
Sarp’azz
Vannbevegelsen
Vestbygda blandakor
Vestkanten Sosialistiske Kor
Vincent Lunges Institutt
VSOB Lilleaker
Venstres Opplysnings- og Studieforbund
(4 medlemsorg.)
Norges Liberale Studentforbund
Norges Unge Venstre
Norges Venstrekvinnelag
Venstres Hovedorganisasjon

Styret i VOFO
Det har i 2015 vært avholdt ni styremøter og behandlet 95 saker. I tillegg har styret gjennomført et
strategiseminar i forbindelse med utarbeidelsen av ny strategi for VOFO. Denne ble lagt fram på
årsmøtet i mai 2015. I perioden har det vært avholdt ett representantskapsmøte og en regionssamling.
Fra 1.januar til årsmøtet 2015
Leder			
Inge Carlén			
Nestleder		
Tove Johansen			
Styremedlem		
Ole-Jacob Thorkildsen		
Styremedlem		
Kjærsti Gangsø			
Styremedlem		
Trond Vegard Sagen Eriksen
Styremedlem		
Janneke Johansen		
Styremedlem		
Hilde S. Grønhovd		
1. varamedlem		
Sølvi Egner-Kaupang		
2. varamedlem		
Roger Dahl			
Varamedlem		
Tommy Bull Henstein		

Studieforbundet næring og samfunn
AOF Norge
Musikkens studieforbund
Studieforbundet kultur og tradisjon
Akademisk studieforbund
Folkeuniversitetet
Ansatte i VOFO
Studieforbundet natur og miljø
K-stud
Ansatte i VOFO

Fra årsmøtet til 31.desember 2015
Leder			
Inge Carlén			
Nestleder		
Tove Johansen			
Styremedlem		
Trond Eklund Johansen		
Styremedlem		
Kjærsti Gangsø			
Styremedlem		
Trond Vegard Sagen Eriksen
Styremedlem		
Janneke Johansen		
Styremedlem		
William Evans			
1. varamedlem		
Kristin Berglann Tronrud
2. varamedlem		
Roger Dahl			
Varamedlem		
Anne Berit Sveen		

Studieforbundet næring og samfunn
AOF Norge
usikkens studieforbund
Studieforbundet kultur og tradisjon
Akademisk studieforbund
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Ansatte i VOFO
Studieforbundet Funkis
K-stud
Ansatte i VOFO

Ansatte i VOFO i 2015
Person			
Stilling				
Gro Holstad		
generalsekretær		
Astrid Thoner		
seniorrådgiver			
William Evans		
seniorrådgiver			
Hilde S. Grønhovd kommunikasjonsrådgiver
Ellen Stavlund		
NVL-koordinator		
Tommy Bull Henstein kommunikasjonsrådgiver
Berit Rekve		
kommunikasjonsrådgiver
Anne Berit Sveen
økonomikonsulent		
Mats Grimsgaard
prosjektleder/rådgiver		
Xiaowei Aakervik
administrasjonssekretær
Maj-Britt Sæther
administrasjonskonsulent
Sturla Bjerkaker
spesialrådgiver		

Stillingsstørrelse
100 %
100 %
50 %
100 % Hvorav 50 % NVL (permisjon fra april)
50 % (vikar)
100 % (permisjon fra juni)
100 % (vikar)
90 %
100 %
100 %
60 %
100 % fram til 1. april, 50 % til 1. september.
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Framtidsutsikter
Store omstillinger i arbeidslivet og flyktningstrømmen vil fortsette i 2016 og det vil både by på utfordringer og muligheter for oss alle. For VOFO og studieforbund gir det mulighet til å fremme og styrke voksenopplæringen i ideell
sektor. Det gir oss også mulighet til å skape gode samarbeidsrelasjoner med både eksisterende og nye partnere.
Søkelys på språkopplæring, kompetansekartlegging, desentraliserte kurs, språktrening og sosialisering er noe av det
som studieforbundene og deres organisasjoner kan tilby. VOFO, både nasjonalt og regionalt kan være et koordinerende ledd for myndighetene, samt bidra til å skolere lærerne i vår sektor i kulturforståelse.
Det gode arbeidet må synliggjøres og dokumenteres. Vi blir utfordret av både regjeringen og Stortinget på nettopp
dette. VOFO vil sammen med studieforbundene fortsette arbeidet med å bedre studieforbundenes rapportering
på voksenopplæringens overordnede mål og se på muligheten for bedre dokumentasjon av treffsikkerheten til
studieforbundstilskuddet.
Regjeringen arbeider med Nasjonal kompetansepolitisk strategi og VOFO er med som en av partnerne i dette
arbeidet. Hovedinnretningen for strategien er deltakelse i arbeidslivet og vi vil gjennom året fortsette vårt påvirkningsarbeid for å fremme ideell sektor som en viktig samarbeidspartner og tilbyder også i dette arbeidet.
Arbeidet med å evaluere regionordningen i VOFO blir viktig. Planen er at arbeidsgruppen skal levere sine anbefalinger til styret i mai i 2016. Utfordringen er hvordan man skal kunne styrke livslang læring for voksne i ideell sektor i hele landet. Hvilken rolle skal VOFO-regionene ha og hva er den beste organiseringen? Både studieforbund
og regioner er involvert i arbeidet og styret ser fram til anbefalingene og de framtidige diskusjonene.
Det skjer mye godt arbeid i regi av VOFO-leddene, studieforbund og deres medlemsorganisasjoner og jobben til
oss alle er å synliggjøre merverdien og effekten av dette.
Vi må stå sammen, styrke relasjonene våre, og ta de vanskelige diskusjonene. Vi skal fortsette å være i førersetet.
Sammen får vi det til!
Inge Carlén			
styreleder			

Tove Johansen			
nestleder			

Kjærsti Gangsø		
styremedlem

Trond Vegard Sagen Eriksen
styremedlem			

Janneke Johansen		
styremedlem			

Trond Eklund Johansen
styremedlem

William Evans			
styremedlem/ansatte		

Kristin Berglann Tronrud
varamedlem			

Roger Dahl
varamedlem

24

Anne Berit Sveen
varamedlem/ansatte

vofo.no
vofo@vofo.no
22 41 00 00

