HANDLINGSPLAN 2019
EN SELVSTENDIG ARENA FOR LÆRING I AKERSHUS
I henhold til Vedtekter skal Voksenopplæringsforbundet i Akershus (VOFO A)
• Være interesseorgan for studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner i fylket
og et felles forum for demokratiske og ideelle aktører i voksnes læring
• Arbeide for voksnes tilgang til læring ut fra deres egne forutsetninger, interesser og
behov
• Bidra til å styrke det voksenpedagogiske feltet
• Bygge og delta i nettverk for voksnes læring
VOFO A retter sin aktivitet mot tre nivåer
A) Studieforbundenes regionale nivå
B) Akershus fylkeskommune
C) Samfunnet

A) OVERFOR STUDIEFORBUNDENES REGIONALE NIVÅ har VOFO A som mål

i)

ii)
iii)
iv)

å sikre og videreutvikle kvaliteten i den opplæringen som studieforbundene gir
ved å
Bidra til at studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner i Akershus er bevisst
egen opplæringsstrategi ved å utarbeide en overordnet plan for opplæring og å utarbeide gode studieplaner.
Sette de tiltak og aktiviteter med opplevelsesdimensjon som lagene arrangerer inn i
et læringsperspektiv.
Utvikle kurs knyttet til emner av felles faglig interesse for studieforbund og
medlemsorganisasjoner.
Oppfordre studieforbundene og medlemsorganisasjoner til å inkludere innvandrernes
kursinteresser i sine opplegg.

B) OVERFOR AKERSHUS FYLKESKOMMUNE har VOFO A som mål å

i)
ii)
iii)

iv)

Forbedre rammebetingelsene for studieforbundene. Videre vil VOFO A bidra med
grunnlagsmateriale for utførelsen av fylkeskommunale forvaltningsoppgaver,
utvikle og utføre fellesoppgaver ved å
Påvirke beslutningstakere og politikere for at de økonomiske tilskuddsordningene til
voksenopplæring i studieforbundene i Akershus økes
Arbeide for at Akershus fylkeskommune utvikler en helhetlig strategi for både
formell og ikke-formell voksenopplæring
Bidra med statistikk og annen dokumentasjon som viser innhold og omfang av
studieforbundenes virksomhet til fylkeskommunen som gir grunnlag for tildeling av
tilskudd, analyser og oppdatert kunnskap om voksenopplæring i Akershus.
Gi innspill i forbindelse med Akershus fylkeskommunes strategiplaner på et tidlig
tidspunkt. Gi innspill i forbindelse med den pågående regionreformen og trygge
studieforbundenes plass i kommende Viken fylkeskommune.

C) OVERFOR SAMFUNNET har VOFO A som mål å

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Tydeliggjøre og synliggjøre innholdet og betydningen av studieforbundenes
opplæringsvirksomhet ved å
Øke kunnskap om studieforbundenes virksomhet i Akershus og være en aktiv
formidler av og om deres virksomhet og oppnådde resultater
Påvirke til at den opplæringen som gis i lokale lag og foreninger blir verdsatt både
som formell og reell kunnskap og kompetanse
Øke presisjon og tydelighet i kommunikasjon i våre miljøer og i samfunnet
Styrke og klargjøre vår organisasjons profil
Benytte seg aktivt av samarbeidsnettverk, herunder fylkesbibliotek og lokale
bibliotek, fylkeskommunal voksenopplæring og studieforbundenes
medlemsorganisasjoner.

Vedtatt i styremøte 16.mars 2015
Vedtatt i årsmøte 20.april 2015
Vedtatt i årsmøte 13.mars 2018

