
 
 
 
 
 

 
Til Trøndelag fylkeskommune 
Hovedutvalg for utdanning       Stjørdal 27. mars 2019 
 
 
Godt samarbeid om voksenopplæring i studieforbundene 
 
Voksenopplæringsforbundet i Trøndelag (Vofo) er en paraplyorganisasjon for studieforbundene som 
er virksomme i Trøndelag. 
 
Siste kjente statistikk fra SSB over godkjente voksenopplæringstiltak er fra 2017. Den viser at det 
møtte 42 951 deltakere på kurs i regi av studieforbundene i Trøndelag. Vi presiserer at samme 
person kan ha vært deltager på flere kurs. Totalt ble det gjennomført over 150 000 kurstimer fordelt 
på 4 224 kurs. I tillegg kommer masse studieaktivitet som ikke er registrert inn som 
voksenopplæringstiltak. Dette er svært gode tall som viser en høy aktivitet i vårt fylke.  
 
Vofo vil med dette takke for det gode samarbeidet som har etablert seg over tid mellom 
Trøndelag fylkeskommune og Vofo Trøndelag. 
 
Vofo sin aktivitet skyldes i stor grad samarbeidsavtalen med fylkeskommunen fra 1993, som sikrer 
Vofo en understøttende administrasjon. Sammen med engasjerte og dedikerte tillitsvalgte i 
studieforbundene gjøres det et svært godt arbeid.  Det er av avgjørende betydning for kontinuitet og 
oppfølging av det frivillige voksenopplæringsfeltet i vårt fylke. 
 
Samtidig vil vi peke på betydningen av Fylkeskommunens tilskudd til studiearbeidet, som i 2018 beløp 
seg til kr 565.000. Tilskuddet er i sin helhet fordelt til studieforbundene. Det er en stimulans som 
medvirker til de gode resultatene på vårt felt i utdanningssamfunnet. Det er derfor viktig at 
fylkestilskuddet opprettholdes og helst styrkes noe i Trøndelag fylkeskommune. 
 
I forbindelse med regjeringens ønske om at fylkeskommunen skal bidra enda sterkere til 
kompetanseutvikling i regionene, ser Vofo fram til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer. Vi 
bidrar gjerne til å oppfylle fylkeskommunens målsetninger i Trøndelagsplanen.  
 

VOFO – Næring til et levende lokalsamfunn  

Gjennom opplæring og utvikling sprer vi muligheter og kunnskap over hele landet og får lokalsamfunn 
til å spire og gro.  
 
Vedlagt ligger frøposer som symboliserer Vofo og studieforbundene sin aktivitet i samfunnet. De ulike 
førposene beskriver viktige innsatsområder som er noen av bærebjelkene i studieforbundsarbeidet.  

Læring – Inkludering - Nye muligheter – Arbeidsliv – Kunnskap – Ferdigheter – 
Mestring – Fellesskap - Levende lokalsamfunn 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vofo Trøndelag 
      
Svein J. Svensson 
Styreleder 
 
 



Læring 
Bred og langsiktig læring utvider menneskelige og faglige perspektiver og sosiale relasjoner. 
Dette gir næring til nysgjerrigheten, læringslysten og rom for å utforske mangfoldet av 
interesser som gjør at vi kan utvikle oss som hele mennesker. 
 
Inkludering 
For å hindre at personer faller utenfor i dagens samfunn er det viktig å fremme inkludering. 
Studieforbundene representerer et mangfold av inkluderende kurs som gir folk muligheter til 
å mestre egen livssituasjon og til å delta i samfunns- og arbeidsliv. 
 
Nye muligheter 
Til å lære noe nytt. Til å få jobb. Til å følge med på den teknologiske og digitale utviklingen. 
Til å tilhøre et fellesskap i nærmiljøet. Til å delta i samfunnslivet og til å utvikle demokratiet. 
Studieforbundene gir voksne muligheter til å lære hele livet. 
 
Arbeidsliv 
Arbeidslivet endrer seg hele tiden. Å kunne tilegne seg ny kompetanse og utvikle 
omstillingsevne er viktig for å lykkes.  
Studieforbundene gir næring til kompetanseutvikling i og utenfor arbeidslivet.  
 
Kunnskap 
Kunnskap kan endre holdninger og liv. Gi næring til ny læring, og næring til å dele. Kunnskap 
er viktig både for hver enkelt og for et opplyst og demokratisk samfunn.  
Studieforbundene fremmer læring der mennesker utvikles i fellesskap. 
 
Ferdigheter 
Å mestre et håndverk eller yrke. Å lese, skrive og regne. Følge den digitale utviklingen. Lytte, 
snakke sammen og bli hørt. Vi trenger mange ferdigheter for å lykkes.  
Studieforbundene gir folk muligheter til å styrke sine ferdigheter og tilegne seg nye. 
 
Mestring 
Læring er viktig for mestring. Vi må stadig forholde oss til endringer, enten det er nye 
arbeidsoppgaver, overgang fra ungdom til voksenlivet, kronisk sykdom eller ny teknologi. For 
å mestre disse utfordringene må vi lære gjennom hele livet.  
 
Fellesskap 
Stå sammen om noe. Føle samhørighet med noen. Lære sammen med andre. Fellesskapet 
binder oss sammen og gir næring til kunnskap og trygghet. Det legger grunnlag for aktive 
medborgere som tar ansvar for seg selv og felleskapet og styrker demokratiet. 
 
Levende lokalsamfunn 
Når folk møtes, trives og utvikler seg sammen, styrker det både individet og fellesskapet. 
Opplæring, tilstedeværelse og livslang læring gir næring til livsmot, tilhørighet, deltakelse og 
demokrati. Dette er bærebjelkene i lokalsamfunnet; det som holder det levende.  
 
 
Les mer om Vofo og studieforbundenes på: www.vofo.no 
 
 
 
 
 
 

http://www.vofo.no/


Studieforbundene i Trøndelag har høy aktivitet, fordelt ut over hele fylket.  
 
De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges fylker, og hvert år rapporterer de sin 
kursaktivitet gjennom studieforbundene. 
 
SSB legger hvert år frem statistikk basert på studieforbundene sin studieaktivitet som er 
tilskuddsberettiget etter Voksenopplæringsloven. I tillegg arrangerer studieforbundene og 
medlemsorganisasjonene kurs som eksempelvis ikke har nok timetall eller antall deltakere for 
å være med i den ordningen. Kurs som kommer under andre ordninger som 
Kompetansepluss arbeid og Kompetansepluss frivillighet er heller ikke med i denne 
statistikken.  
 
Studieforbundene arrangerte til sammen 44 500 tilskuddsberettigede kurs med nærmere 
1 400 000 kurstimer i 2017, viser den nasjonale statistikken.  
 
For første gang siden den nye voksenopplæringsloven trådte i kraft i 2010, passerte antall 
kursdeltakere hos godkjente studieforbund 520 000. Som tidligere år utgjorde kvinner 57 
prosent av alle deltakerne. Oppdatert statistikk for 2018 kommer 4. april 2019.  
 
Aktivitet i Trøndelag 
I Trøndelag har det også vært en positiv utvikling. Antall kurstimer har fra 2011 til 2017 økt 
med over 17 000. Totalt ble det gjennomført over 152 000 studietimer, som er en betydelig 
aktivitet i Trøndelag.  
 

Fylke 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

16 Sør-
Trøndelag 89 017 92 813 80 632 85 655 88 012 91 687 93 046 

17 Nord-
Trøndelag 45 758 53 375 61 857 62 923 59 147 54 940 58 999 

50 Trøndelag 134 775 146 188 142 489 148 578 147 159 146 627 152 045 

 
Etter sammenslåingen av Studieforbundet KOR og Musikkens studieforbund er det 
Musikkens Studieforbund som står for 25% av studietimene i fylket. Antall tilskuddsberettige 
kurstimer fordeler seg slik: 
 

Alle studieforbund studietimer 2017 152 045 

Musikkens Studieforb./Studieforbundet KOR  38 308 

Studieforbundet Folkeuniversitetet 24 125 

Studieforbundet Funkis 22 384 

Studieforbundet kultur og tradisjon 16 208 

Studieforbundet Næring og Samfunn 12 457 

Studieforbundet Solidaritet 11 441 

Studieforbundet natur og miljø 7 503 

Idrettens Studieforbund 6 884 

Kristelig Studieforbund (K-stud) 4 484 

Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge 3 918 

Akademisk Studieforbund 2 784 

Senterpartiets Studieforbund 1 195 

Venstres Opplysningsforbund 338 

Samisk Studieutvalg/Sàmi Oahppolàvdegoddi 16 

  
 

https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=344750&sprak=no


 
 
Alle studieforbund deltagere 2017 Totalt Trøndelag 

Studieforbundet Folkeuniversitetet 9881 

Akademisk Studieforbund 7878 

Studieforbundet Funkis 6441 

Idrettens Studieforbund 6135 

Studieforbundet kultur og tradisjon 4267 

Musikkens Studieforbund 4191 

Studieforbundet natur og miljø 3332 

Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge 2003 

Kristelig Studieforbund (K-stud) 1419 

Studieforbundet Næring og Samfunn 1287 

Senterpartiets Studieforbund 192 

Studieforbundet Solidaritet 191 

Venstres Studieforbund 69 

Samisk Studieutvalg/Sàmi Oahppolàvdegoddi 9 

Alle studieforbund 54139 

 
 
 
Antall deltagere har også økt betydelig fra 2011. Totalt var det over 54 000 deltagere på kurs 
i 2017, som var 7 500 flere enn i 2011. Det presiseres at dette ikke er unike deltagere. En 
person kan ha deltatt på flere kurs.  

Fylke 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

16 Sør-Trøndelag  31 053 33 068 33 122 33 305 33 695 35 108 36 776 

17 Nord-Trøndelag 15 514 16 543 16 833 18 223 16 519 17 278 17 363 

50 Trøndelag 46 567 49 611 49 955 51 528 50 214 52 386 54 139 

 
 
 
Ny statistikk om studieforbundene er tilgjengelig på www.ssb.no fra 4. april 2019.  

http://www.ssb.no/

