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medlemsorganisasjoner og andre      Tromsø, 5. sept. 2019 

 

 

 

 

 

INVITASJON TIL SEMINAR OM INKLUDERENDE KURS SAMT MEDLEMS- OG 
ÅRSMØTE I HARSTAD TORSDAG 10. OKT.  
 

VOFO Troms (Voksenopplæringsforbundet) inviterer til gratis seminar om inkluderende kurs!   

Vi arrangerer også årsmøte som starter med et kort medlemsmøte samme dag, etter seminaret.    

Seminaret er åpent for alle, mens medlems- og årsmøte er åpent for studieforbund og deres medlemmer. 

Seminaret passer for ansatte, tillitsvalgte og lærere i frivillige organisasjoner (studieforbund, 

organisasjoner, foreninger m.fl.) som ønsker inspirasjon og tips om god inkludering, eller har erfaringer å 

bidra med.   Se ellers vedlagte program.   

 

 

Studieforbundene og frivillige organisasjoner har mye kunnskaper om å lage gode læringsarenaer for folk 

flest. 

- Men er vi gode nok på inkludering? 

- Bidrar vi når det gjelder utenforskap? 

 

 

Torsdag 10. oktober i Harstad 
Folkeuniversitetet Harstads lokaler i Tordenskjolds gate 12 

 
Seminaret inkluderende kurs kl.10.30 – 13.30 

Medlemsmøte kl.14.00 –15.00 

Årsmøte kl.15.00 – 16.30 
 

OM SEMINARET INKLUDERENDE KURS: 

Hensikten er å inspirere, dele erfaringer og diskutere muligheter og behov. 

VOFO har tatt utfordringene med inkludering på alvor, og tilbyr gjennom prosjektet Inkluderende læring 

en landsomfattende diskusjon om hvorfor og hvordan studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner 

skal være førende på inkluderende læringsarenaer.  

Du finner mer info om dette her: http://www.vofo.no/om-vofo/nyheter/inkluderende-kurs/ 

Ellen Stavlund er VOFOs koordiantor for seminarene. Hun vil innlede om prosjektet; om hensikten med 

det. Hun vil også reflektere over begrepene inkludering og utenforskap. 

Hugo Stokkan og Anne Grete Seljebakk fra Troms musikkråd (Musikkens studieforbund) forteller om 

«Musikk i fengsel og frihet», som tilbyr samspill-opplæring i band.  Vi får også innlegg av Kjærsti 

Gangsø fra studieforbundet Kultur og tradisjon om «Ull på norsk», et spennende prosjekt om 

norskskolering gjennom håndverksopplæring.  Prosjektet fikk også midler fra Kompetansepluss-

ordningen!  

 

En viktig del av seminaret, er samtale i grupper. Den har som mål å hente opp erfaringer og ideer. 

Prosjektet har utviklet et diskusjonsverktøy som skal inspirere til gode samtaler. 

mailto:troms@vofo.no
http://www.vofo.no/troms
http://www.vofo.no/om-vofo/nyheter/inkluderende-kurs/


                                                                                                                       

 

 

 
 

   

   VOFO TROMS 

__________________________________________________________________________________________  

 

VOFO Troms c/o Troms musikkråd  Parkgata 29  9008  TROMSØ 
Tlf. 900 14065 troms@vofo.no   www.vofo.no/troms  

Org.nr.: 971 400 919 
                                                                                                                             

OM MEDLEMS- OG ÅRSMØTE: 

I forbindelse med årsmøtet senere samme dag, klemmer vi inn et lite medlemsmøte.  Mange 

organisasjoner har slått sammen sin Troms- og Finnmarkskrets, mens andre er i tenkeboksen.  Mange er 

kanskje usikre på hvordan dette skal gjøres, så tema blir altså sammenslåing og fusjon. Det blir også 

informasjon om fusjonsprosessen mellom Troms og Finnmark VOFO. Mats Grimsgaard fra VOFO 

sentralt skal si litt om dette. 

 

Vi åpner også for å diskutere hva man vil at VOFO Troms og Finnmark (realitet i 2020) skal være for 

sine medlemmer.  Hva trenger studieforbundene, hvilke oppgaver vil vi at VOFO-regionen skal løse, og 

hvordan kan vi bruke VOFO? 

 

Årsmøtet behandler vanlige årsmøtesaker. 

 

 

OM «LY FOR STORMEN»: 

Harstad kommune og Troms fylkeskommune arrangerer konferansen «Ly for stormen» dagen før, on. 9. 

okt.  Konferansen samler kunstnere, aktivister, politikere og andre til debatter og samtaler om 

ytringsfrihet og kultur som integreringstiltak. Den nubiske dronningen" - aktivisten Alaa Salah samt Hilde 

Frafjord Johnson blir noen av innlederne.  Konferansen handler om ytringsfrihet, og har du mulighet, så 

anbefaler vi deg å delta.  Siden flere har dekket overnatting av oss, blir kostnaden ikke så høy.   

Mer info her: https://www.harstad.kommune.no/2019.498746.no.html 

 

 

ØKONOMI OG PÅMELDING 

Seminaret og møtene våre er gratis, og i tillegg dekker vi reise og opphold med inntil kr 2 500 pr pers for 

deltakere fra studieforbund og deres medlemsorganisasjoner (en fra hver organisasjon ved stor 

påmelding).  De ti første blir prioritert dekket, etter det blir det venteliste.  Vi har reservert en del rom på 

Clarion hotel Arcticus fra 9. til 10. oktober, som holdes til 20. sept.  Rommene må bookes via oss 

gjennom påmelding på websida vår. 

 

Påmelding til seminar, medlems- og årsmøte innen 20. sept. på www.vofo.no/troms. 

 

 

Vær velkommen, jo flér, jo bedre       

 

 

 

Med vennlig hilsen 

For styret i VOFO TROMS 

 

 

Anne Grete Seljebakk 

Styreleder 
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