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1. Fleksibilitet i utbildning_________________________________________________
1.1.Virksomhetsmål
NVL har bidratt till kvalitetsutvikling i voksnes læring gjennom å støtte det fortsatte arbeidet med
kompetanseutvikling av voksenlæreren med særlig fokus på digital kompetanse.
NVL har stimulert till økt anvendning av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksen‐
opplæring ved å skape møteplass for organisasjoner, prosjekt og nettverk som driver utdannings‐
og utviklingsaktiviteter knyttet til IKT.
NVL har skapt muligheter og bedre tilgang til læring med IKT i gles bebyggende områder i Norden.
Målet for gruppens arbeid er: Å legge til rette for erfaringsutveksling om bruken av informasjons‐
teknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen – for bedre tilgang til læring. For å
muliggjøre dette vil Distans skape en møteplass for organisasjoner, prosjekt og nettverk som driver
utdannings‐ og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT.

Medlemmer:
Danmark: Jørgen Grubbe, Fluid,
Finland: Tiina Front‐Tammivirta, Association of Finnish eLearning Centre
Færøyene: Aina L. Knudsen, Færøyenes handelskole
Island: Hróbjartur Árnason, Iceland University of Education,
Norge: Torhild Slåtto, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Sverige: Karin Berkö, Lärcentrum i Jämtaands län
Koordinator IS: Sigrún Kristín Magnúsdóttir, NVL / Arbeidslivets opplæringssenter

Nettverkets mål for arbeidet er:
Øke anvendelsen av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen. For
å muliggjøre dette vil vi skape en møteplass før politikere, organisasjoner, prosjekt og
nettverk som har utdannings‐ og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. Dermed arbeider vi
fram mot ett av de fire målene for NVL, nemlig å initiere, synliggjøre og øke tverrsektorielt
samarbeid for å øke konkurransekraften i arbeidslivet og samfunnet. I 2012 har Distans
samarbeidet om sosiale medier med NordInfo gruppen (Nordisk folkopplysnings paraply‐
organisajsoners informasjonsledere).
Webinarer
DISTANS vil arbeide videre med de populære webinarene online. Webinarene i 2012 er tenkt
som opptakt til konferansen om innovasjon i Oslo i juni. Webinar i april er i samarbeid med
Nordinfo. Overordnet tema er innovasjon i læring/undervisning. DISTANS inviterer eksperter til å
innlede om innovative metoder og verktøy i læring og undervisning. Gruppen har planlagt en
serie med 3 webinarer som vil være i luften klokken 13:00 hver 13 dag i måneden i perioden
februar til april og den 14. mai 2012. Møteplassen er http://frea.emea.acrobat.com/distans
Den krever ingen nedlasting, bare en liten «add on».
Symposier
I 2012 planlegger DISTANS å arrangere 3 symposier med temaet hvordan IKT og fleksibel tilgang til
læring kan anvendes for blant annet å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring og høye
utdanningsnivået i gles bebodde strøk. Dette er en fortsettelse av arbeidet med temaet i 2011,
hvor det er arrangert symposier i Rudkøbing i Danmark, Torshavn på Færøyene og Mikkeli i
Finland. Symposiene i 2012 holdes i Sverige, Norge og Island. Nettverket vil holde sine møter i
tilknytning til symposiene.
Når symposiene er gjennomført, vil DISTANS redigere en rapport med sammenfatning av
erfaringer og data som er kommet fram i symposiene.
DISTANS møter og symposier i 2012 (I tillegg til online møter med Connect Pro)




Sverige, 27. og 28. februar.
Island, 21. og 22. mai
Norge, 17. og 18. september i samarbeide med Norges formannskap for Nordisk
Ministerråd

