Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studieforbundenes
interesseorganisasjon. Vårt hovedmål er å styrke studieforbundenes
rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter.

Vofo – Næring til et levende lokalsamfunn
Gjennom opplæring og utvikling sprer studieforbundene
muligheter og kunnskap over hele landet og
får lokalsamfunn til å spire og gro.

”

Verdien av å lære noe nytt i voksen alder kan ikke måles i penger.
Sjøl om den nye kunnskapen ikke trenger å være relevant for
akkurat den jobben man har til vanlig er mestringsfølelse, ny
kunnskap og nysgjerrighet utrolig viktig for trivsel og mental helse.”

83% hadde høye forventninger til
faglig utbytte

Anne-Marte Før

91 % lærte mye
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69% mener kurset overgikk
forventninger

OM VOFO
82% mener kurs i studieforbund er et viktig supplement til
det ordinære opplæringstilbudet

Tom Haga

77% mener kursene bidrar til levende og aktive lokalsamfunn
87% mener kursene fører til økt læringslyst og mer læring
78% mener kursene kan forhindre utenforskap og virke
inkluderende
58% mener kursene styrker arbeidstakernes omstillingsevne

”

14 studieforbund
400 organisasjoner
478 500 deltakere
1 390 000 kurstimer
43 300 kurs
… i 417 av 422 kommuner
SSB 2018

Jeg har alltid vært den som setter meg bakerst i klasserommet, dabber
av uten å fullføre. Mange år siden jeg gikk på skolen. Men nå i en alder av
45 føler jeg meg moden for å fullføre. Så det er for å teste meg selv.”
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Arbeidsliv

Kunnskap
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.

Tall og sitater er hentet fra Faforapporten «Studieforbundene
som læringskatalysator» etter
en undersøkelse Fafo utførte
for Voksenopplæringsforbundet i
2018/19.

