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Bilde: Jegerprøveinstruktørkurs -  ( Foto K. Landgraff , Studieforbundet Natur og Miljø) 

 

 

Følgende studieforbund hadde medlemsorganisasjoner som arrangerte kurs i Oppland: (2010 ) 

AOF, Populus – Studieforbundet folkeopplysning, Bygdefolkets Studieforbund, Frikirkelig 

Studieforbund, Norsk Kristelig Studieråd, Idrettens studieforbund, Musikkens studieforbund, 

Folkeuniversitetet, Studieforbundet  natur og miljø, Funksjonshemmedes Studieforbund, 

Studieforbundet  kultur og tradisjon, Sosialistisk opplysningsforbund, Høyres studieforbund Kristelig 

Folkepartis studieforbund,  Venstres Studieforbund,  Fremskrittspartiets Studieforbund, Akademisk 

og Samisk studieutvalg. 

Kursaktiviteten i Oppland 

Det foreligger ikke godkjent statistikk for 2011. Disse kommer i mai 2012.  Tallene for 2010 i Oppland 

viser at medlemsorganisasjonene i Oppland hadde en  timeproduksjon på 64.806 timer og 26.706 

deltakere på kurs. 

 



Disse utgjorde styret i Vofo Oppland 2011: 

Finn Arild Simensen (AOF), styreleder døde i september 2011, Trond Eklund Johansen (Musikkens 

Studieforbund), overtok styreledervervet fra oktober 2011. Karsten Langraff (Natur og Miljø), rykket 

opp fra 2. vara til fast styremedlem fra samme dato. Det er ikke valgt ny 2.vara til styret. 

Disse beholdt sine posisjoner i styret etter eget ønske:  

Brita Rusten Åmot (Studieforbundet kultur og tradisjon), styremedlem.  

Inger Lise Grohmann (Folkeuniversitetet), 1. vara 

Det er avholdt 3 styremøter og 3 arbeidsmøter med styreleder i 2011. 

Ansatte 

Vofo Oppland har hatt Ellen Traaseth ansatt som regionkonsulent  i VOFO Oppland. Kontoradressen 

har vært Fylkeshuset på Lillehammer. Ansettelsesforholdet til regionkonsulenten har vært forvaltet 

av VOFO sentralt. Traaseth har ikke fungert i stillingen grunnet sykmelding og VOFO  - Oppland har 

leid inn regionkonsulent fra Studieforbundet kultur og tradisjon fra mai 2011.  Ellen Traaseth sa opp 

sin stilling 10.oktober 2011. Dag Lindvig - Studieforbundet kultur og tradisjon er engasjert av Vofo – 

Oppland  i stillingen frem til 31 mai 2012. 

5) Voksenopplæringsprisen.   

Voksenopplæringsprisen ble opprettet i 2006 av Oppland Fylkeskommune og Vofo Oppland i 

samarbeid. Vofo Oppland er sekretariat for prisen.  Voksenopplæringsprisen for 2011 ble delt ut på 

fylkestinget av fylkesordfører Gro Lundby.  

Kontingent 

Det er vedtatt kontingentsatser for medlemmer i Vofo – Oppland. Det ble ikke krevd inn kontingent 

for 2011. 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. 

 

6) Økonomi 

Inntekter 

Vofo Oppland har et drifttilskudd fra Oppland fylkeskommune. I 2011 utgjorde tilskuddet 228.000.-. 

Det har i tillegg blitt utbetalt et tilskudd fra Oppland Fylkeskommune til VOFO Oppland gjennom 

prosjektet ” Nye læringslandskap i Oppland” på 127.750.-. Prosjektet ble avsluttet 31.12. 2011. 

Utgifter 

Den vesentligste delen av utgiftene er relatert til driftskostnader  på prosjektet ”Nye læringslandskap 

i Oppland” og til innleie av regionkonsulent.   



 

Illustrasjon: Nye læringslandskap i Oppland 

7) Prosjektarbeid 

Basert på samarbeidsavtale mellom Oppland fylkeskommune , Vofo sentralt og Vofo Oppland ble 

prosjektet  ” Nye læringslandskap  i Oppland” igangsatt i 2009 . Prosjektet ble avsluttet 31.12.2011. 

Hovedprosjektet inneholder 5 delprosjekter. Dette er følgende prosjekter: 

 1. Samarbeid og utviklingstiltak   

2. Design og produktutvikling i små håndverksbedrifter 

3. Kompetanseutvikling i frivillig sektor 

4.Integrering og språkopplæring 

 5. Basiskompetanse 

 Delprosjekt 1, 2, 5 er ferdigstilt i 2010. Delprosjekt 3 og 4 er ferdigstilt i 2011. 

Delprosjekt 3 har arbeidstittel ” Kompetanseutvikling i frivillig sektor”.  Det faglige opplegget var 

basert på ønsker fra de ulike medlemsorganisasjonene om kompetanseheving.  AOF ble leid inn for å 

ha ansvar for faglige innhold og tilrettelegging av kurset. Kurset ble holdt på tre steder i fylket, 

Gjøvik, Lillehammer og Otta.  Det var 35 deltakere fra 5 ulike studieforbund som deltok på kursene. 

 

Delprosjekt 4 har arbeidstittel” Integrering og språkopplæring”. Delprosjektet skulle undersøke om 

medlemsorganisasjonenes kurs kunne være en arena for språkopplæring og integrering. Vi inviterte 

samtlige medlemsorganisasjoner til å lage en rapport på arrangement hvor de hadde hatt deltakere 

som enten var flyktninger eller innvandrere. 3 ulike kursarrangører ga en tilbakemelding på kurs som 

falt inn under definisjonen for kurs som arena for integrering og språkopplæring. 

 Hovedprosjektet ” Nye læringslandskap i Oppland” ble avsluttet 31.12.2011. Så snart revidert 

prosjektregnskap og prosjektpresentasjon er ferdig vil rapporten bli oversendt til Oppland 

fylkeskommune, VOX og Kunnskapsdepartementet med anbefalinger om videreføring på ulike felt. 



 

 

 

Trond Eklund Johansen  Brita Rusten Åmot   Karsten Langraff 

Styreleder   Styremedlem  Styremedlem 

 

 


