
 

 

 

 

PROGRAM høsten 2018  

 

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring 

og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og 

andre som arbeider med voksnes læring. Under dette programmet tilbyr VOFO 

seminarer, konferanser og møter om aktuelle emner, etter ønsker og behov hos 

våre brukere.  

Stammen i konseptet er månedlige dagsseminarer som i regelen holdes i 

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, ved Slottsparken i Oslo, en kort spasertur 

fra Nationaltheatret stasjon. 

Seminarene skal bygge kompetanse, men også være møteplasser og skape nye 

nettverk og videre samarbeid om de temaene som tas opp. VOFO Læring og 

kompetanse skal være motiverende og inspirerende for deltakerne i deres arbeid 

med å utvikle interessen for voksnes læring og læring i frivillig sektor i Norge. 

Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret 

skal holdes. Men sett av datoene nå, og spre informasjonen videre! 

Påmelding til vofo@vofo.no eller på tlf. 22 41 00 00  
 

Velkommen til høstens program – se neste side!  

Konferanser og andre seminarer og møter holdes andre steder, og markedsføres 

separat. 

 

Oslo 14.juni 2018 

 

Vennlig hilsen 

Voksenopplæringsforbundet 

Gro Holstad             Cecilie Hänninen                   Astrid Thoner   

Generalsekretær  Rådgiver                                        Seniorrådgiver   
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Tema:      Lobbyarbeid grunnkurs 

 

Tid:                Fredag 7. september 2018 kl. 9.30 – 15.30 

Sted:              Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo 

Mål:               Deltakerne vil lære hvordan de kan få gjennomslag for sine saker i møte med politikere.                       

Målgrupper: Medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjoner som søker å påvirke  

                        politikere og myndigheter.  

Innhold:         Hvordan ser organisasjonenes lobbyarbeid ut fra politikernes ståsted, og hva er det som                

                        gjør at noen får gjennomslag mens andre ikke lykkes? Vi lærer om hvordan vi  

                        overbringer budskapet mest effektivt til makthaverne enten vi møter dem i heisen, i  

                        budsjetthøring eller i et formelt møte.    

Ansvarlig:     Marit Brandt Lågøyr, Agenda Rådgivning og Astrid Krohn, VOFO 

Pris:               Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr. 1500  

Påmelding:    vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 31.august 2017 
 
 

Tema:     Voksenpedagogikk for inkludering og mot utenforskap 
 

Tid:              Fredag 19.oktober 2018 kl. 9.30 – 15.30 

Sted:            Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo 

Mål:             Deltakerne vil tilegne seg viktig kunnskap om motivasjon, rekruttering og 

                      metodikk i arbeidet med utfordringer knyttet til ulike former for utenforskap. 

Målgruppe: Medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjoner som arbeider med disse  

                      spørsmålene. 

Innhold:       Motivasjon, engasjement, rekruttering, metodikk, teoretisk påfyll og eksempler på  

                      god praksis i arbeidet med inkludering av utsatte grupper på flere arenaer. 

Ansvarlig:    Cecilie Hänninen, VOFO 

Pris:              Gratis, VOFO-prosjekt, Kompetanse-Norge-finansiert  

Påmelding:   vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 12. oktober  2018 
 

   

Tema:      Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere  Del 2 
                (økonomi, lønnsspørsmål, pensjon, HMS m.m.) 
   

Tid:              fredag 2. november 2018 kl. 9.30.-15.30 

Sted:            Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo 

Mål:             Deltakerne vil lære seg elementære spilleregler for arbeidslivet som arbeidsgivere i  

                     frivillige organisasjoner.   

Målgruppe: Ansatte og valgte ledere i studieforbund og frivillige organisasjoner. 

Innhold:       Vi har ikke et eget lovverk for arbeidslivsspørsmål i frivillige organisasjoner. Vi følger  

                      arbeidsmiljøloven når det gjelder personalpolitikk. Hvordan er og skal frivillige  

                      organisasjoner være som arbeidsgivere? Hva med ansvarsforhold ? Kurset inneholder  

                      andre tema enn kurset som ble holdt 4.mai 2018, men samme tema som kurset  

                      2.desember 2016. Kurset er derfor like aktuelt for deltagerne fra kurset 4. mai 2018, 

                      som for deltagere som ikke har vært på kurs tidligere.  

Ansvarlig:   Trond Vegard Sagen Eriksen, AKS og Terje G. Andersen 

Pris:             Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr.1500.  

Påmelding:  vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 26. oktober 2018. 

   

Tema:     Voksenpedagogikk  - nye ideer? 
   

Tid:             fredag 7. desember 2018 kl. 9.30 – 15.30 

Sted:            Litteraturhuset i Oslo, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo 

Mål:             Deltakerne vil tilegne seg økt bevissthet om planlegging av kurs - mål, målgrupper, 

                     innhold, metoder 

Målgruppe: Lærere og instruktører som arbeider med utvikling og gjennomføring av kurs 

Innhold:      Metoder og modeller for fornyelse og inspirasjon i kursutvikling 

Ansvarlig: Cecilie Hänninen, VOFO 

Pris:             Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr.1500.  

Påmelding:  vofo@vofo.no, tlf. 22 41 00 00 innen 30.november 2018. 
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