
                                                                                                                

Hvem fortjener Læringsprisen 2022 i Oslo? 

Voksenopplæringsforbundets(Vofos) årlige Læringspris skal gi honnør og anerkjennelse til de som 

har brukt læring til å skape positiv endring for seg selv eller andre. Prisen skal inspirere til økt 

motivasjon og mer helhetlig forståelse av læringsbetydning for den enkelte og samfunnet, samt 

fremme feltet – voksnes læring. 

Hvem kan motta Læringsprisen? 

Prisen kan gå til: 

▪ en person  

▪ en frivillig/ideell organisasjon – lag og forening  

▪ en offentlig virksomhet 

▪ en privat virksomhet – bedrift  

Hva er kriteriene? 

Det vil bli lagt vekt på: 

a) Enkeltpersonen 

▪  har brukt utdanning og læring for å komme videre i livet, til tross for ulike 

hindringer ila livsløpet. Disse hindringene kan ha vært basert på alder, kjønn, fysisk 

eller psykisk funksjonshemming, mangelfull grunnutdanning, sosiale eller kulturelle 

forhold. Utdanning som har ført til en dokumentert ny livssituasjon og som kan ha 

vært kort eller lang, formell eller ikke-formell, teoretisk og /eller praktisk. 

▪  har arbeidet med stort engasjement for feltet voksnes læring og har bidratt til økt 

mestring og læringslyst blant voksene. 

b) Organisasjonen/virksomheten  

▪  har bidratt til å fremme demokratisering av kunnskap og kunnskapsformidling, og 

gitt enkeltmennesker økte muligheter for deltakelse og opplevelse, refleksjon og 

bruk av egen erfaring, og har lagt til rette for gode læringsarenaer som har bidratt til 

inkludering og motvirket utenforskap. 

▪ har utmerket seg gjennom opplæringstiltak med å ha gitt muligheter for faglig 

utvikling hos medlemmene og/eller ansatte. Som videre har ført til styrket 

kompetanse og økt omstillingsevne hos den enkelte. 

Prisen er på en symbolsk sum - 10 000 kr og et diplom, som gjennomføres i alle Vofos regionale ledd. 

Alle prisvinnerne fra de enkelte fylkene vil bli automatisk nominert til den nasjonale læringsprisen, 

som deles ut på Vofo-Læringskonferanse 24. januar 2023. 

Send din nominasjon til Læringsprisen i Oslo via lenken Nominasjon til Læringsprisen - 

Voksenopplæringsforbundet (vofo.no)  innen 10. oktober 2022. 

Spørsmål rettes til Xiaowei Aakervik på telefon 94817557 eller på e-post xiaowei@vofo.no.  
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