Arbeidsplan for VOFO Innlandet – årsmøte mars 2019.
Oppgavene i arbeidsplanen sorterer under to hovedområder (Organisasjonsbygging/nettverk og myndighetskontakt) med underpunkter, jfr. premissene i
VOFOs regionreform. De konkrete oppgavene til hvert punkt sorteres deretter i en må-kategori og i en bør/kan-kategori.
Styret i VOFO Innlandet legger også vekt på konsulentens egenutvikling og oppfølging, derfor innarbeides dette i arbeidsplanen under et eget hovedpunkt.

VOFOs regionale hovedoppgaver

Må gjøres

Organisasjonsbygging Skape møteplasser for
og nettverk
studieforbundene

Besøke studieforbund og deres
medlemsorganisasjoner
Arrangere styremøter og årsmøte
jfr. vedtekter

Legge til rette for faglig
utviklingsarbeid for og i
studieforbundene
Oppdatere studieforbundene
på viktige frister og politiske
signaler

Synliggjøre kurs og
opplæringsmuligheter for
allmennheten

Bør / kan gjøres

Inkluderingsseminar på bakgrunn av
VOFO-prosjekt
Et større medlemsmøte for aktive
kursorganisasjoner under
studieforbundene.
Utforske og definere
serviceoppgaver VOFO Innlandet kan
hjelpe medlemmer med.
Distribuere høringer og frister til
medlemmene.
Lage en oppdatert kontaktliste med
de aktive kurs-organisasjonene i
regionen
Arbeide for synliggjøring av
kursaktivitet gjennom media, sosiale
medier eller i andre kanaler.

Periode

Fullført

VOFOs regionale hovedoppgaver

Må gjøres

Kontakt med
myndighetene

Skrive høringssvar til
Fylkeskommunene.
Følge opp budsjettprosesser i
fylkene

Jobbe for gode forutsetninger
for studieforbundene

Ta initiativ til spesifikke prosjekter
innenfor vårt felles kjerneområde:
opplæring. Med eller uten søknad
om offentlig støtte.
Aktiv tilstedeværelse i relevante
Fylkeskommunale møter.
Bidra til synlighet og påvirkning i
forbindelse med statsbudsjettkamp.
Presentere politikere med fersk
kursstatistikk fra fylkene.

Synliggjøre kursaktiviteten
overfor myndighetene

Representere
studieforbundene overfor
myndigheter

Bør / kan gjøres

VOFOs forpliktelser overfor
Fylkeskommunene:
• Voksenopplæringspriser i
begge fylker.
• Tilskudd i Hedmark:
Medarbeideropplæring og
timestilskudd
• Kulturnett Oppland
• Kulturkortet Hedmark
Møter med fylkespolitikere og
administrasjon i begge fylker
Initiativ for å bli del av
kompetansepolitiske råd i begge
fylker og i ny fellesregion.
Deltakelse på nasjonale/regionale
konferanse som omhandler
kjernetema for studieforbundene.

Periode

Fullført

VOFOs regionale hovedoppgaver

Må gjøres

Egenutvikling

Kompetanseheving for konsulenten i
form av kurs og/eller seminar.
Ha fast kontakt med VOFOs
hovedkontor i form av fysiske møter,
telefonmøter og periodevis
rapportering.
Delta på VOFO regionkonferanse.

Bør / kan gjøres

Ha jevnlig dialog med VOFOs øvrige
regionledd, og bidra til
erfaringsdeling mellom regionene.
VOFO Innlandet v. styret feb. 2019

Periode

Fullført

