REFERAT
NETTVERKSMØTE I BORGARNES 26.-27.SEPT. 08.
(Nordisk nettverk for formell voksenopplæring)
Danmark: Marianne Karlshøj, Ulla Murholt-Rosenthal (stedfortreder for Lars)
Sverige: Lisbeth Gustavsson, Gun Lundberg, Ronny Spånberg og Nils Friberg
Island: Idunn Kjartansdottir,(dag 1), Helen Wiliamsdottir Grey (dag 2) og Bjørg
Arnadottir (dag 2).
Finland: Camilla Grundstøm (stedfortreder for Lasse)
Norge: Anne Grethe Skjærseth, Siv Liland, Jan Tambs-Lyche
Møtet ble innledet med en flott og hyggelig middag hjemme hos Bjørg om kvelden
25.sept.
Vi startet møtet med presentasjon av deltakerne i nettverket.
Deretter fikk vi en presentasjon av den nye islandske deltakerorganisasjonen, IDAN –
(Vocational Education and Training Center). www.idan.is e-mail: idan@idan.is
Sak 18/08. Godkjenning av referat fra forrige møte (Paris).
Referatet ble godkjent. Bilder fra studieturen ble vist på storskjerm.
Vi var enige om at referatene fra dette og de to foregående møtene blir lagt ut på
nettverkets hjemmeside.
Sak 19/08. Rapport om Nordisk nettportal.
Det mangler en del informasjon fra flere av landene. Vi så igjennom sidene og hver
av partnerne må sende den informasjonen som mangler til Preben.
(preben.bruzelius@kristianstad.se ).
Vi tenger å markedsføre hjemmesiden, det er derfor viktig at alle legger en lenke til
den Nordiske siden på sine egne hjemmesider.
Vi drøftet hvor referatene skal legges på hjemmesiden. Vi var enige om at de legges
under ”aktivitet” kronologisk, slik at de siste referatene kommer først. Vi drøftet også
bruk av og plassering av lenker. Lisbeth gir Preben beskjed om dette.
Vi drøftet behovet for nytt domenenavn og var enige om ikke å gjøre noen endring
nå. Vi drøfter innholdet på siden og bruken av den på neste møte.
Sak 20/08. Kartleggingsrapporten om yrkesutdanning i Norden.
Nils redegjorde for det arbeidet vi gjorde i fjor på oppdrag fra NVL, og delte ut
rapporten til de nye i nettverket. NVL ønsker at rapporten skal oppdateres hvert år.
Nils foreslår at vi lager et lite tillegg med nye ting som rører seg i de ulike landene
vedrørende yrkesutdanningen. Vi tok en liten runde med korte rapporter om
endringer fra de ulike landene. Alle skriver en liten rapport som forteller om
endringene i sine land og sender dem til Nils som syr det sammen som tillegg til den
eksisterende rapporten. Vi kan gjerne kommentere de 3 kriteriene: lovgivning,
finansiering og organisering. Vi forsøker å gjøre dette innen utgangen av oktober.
Sak 21/08. NVL`s framtid og Arbeidsplan for nettverket 2009
Nordisk Ministerråd har ennå ikke fattet endelig beslutning om NVL`s framtid, men
har bestemt at det skal bestå på en eller annen måte. Det vil bli en ny
hovedkoordinator, men ikke bestemt hvem eller hvilket land som får dette ansvaret.

Det skal også være halve stillinger som koordinatorer i alle landene, men ikke
bestemt hvem dette blir. Dette blir muligens avklart i løpet av året.
Arbeidsoppgaver:
• Web-portalen skal videreutvikles og markedsføres og vi skal ha en nye
evaluering av den i løpet av 2009. Vi ønsker bl.a. å gjøre forskning på
voksenopplæring mer kjent gjennom web-portalen.
• Vi skal medvirke i en til to nasjonale konferanse, bl.a. svensk rikskonferanse
17.-18.mars i Linkjøping, bl.a. reklamere for kvalitetsprosjektet og den
nordiske konferansen og nettverksarbeidet.
• Kvalitet blir en viktig tema gjennom hele året, og tas opp som tema på hvert
møte. Vi vil lage en rapport ved slutten av året om hvor langt nettverket har
kommet med dette arbeidet.
• Planlegging og gjennomføring av nordisk konferanse på Island i september
2009: Tema for konferansen blir kvalitet i voksenopplæringen.
• Videre arbeide med gjennomføring av nordplusprosjektet om kvalitet.
• Nettverket vil i løpet av 2009 drøfte hvordan nettverksarbeidet kan spres i
våre respektive organisasjoner, slik at flere kan dra nytte av våre kontakter og
bidra til ytterligere nettverksbygging, studiebesøk osv.
• Alle møter i nettverket skal inneholde en oppdatering av hva hender og som
er nytt på ulike sider av voksenopplæringen i de ulike landene.
• Nettverket vil bidra med oppdatering av rapporten om yrkesutdanning.
Møteplan for 2009:
• Nettverksmøte i Stockholm. 26.januar med møtestart kl. 12, til 27.januar med
avslutning kl.15.30
• Nettverksmøte + Prosjektmøte i Odense 18.mai, kl. 12, til 20.mai kl. 15
• Nettverksmøte: Møtes dagen før konferansen (9.sept. i Borgarnes).
Sak 22/08 Deltakelse i nettverksgruppen.
Det er ønskelig å innlemme Forstandersamrådet (den danske organisasjonen for
spesialskolene i Danmark) i nettverket. Disse har vært med i det nordiske
samarbeidet tidligere. Vi drøftet også om Danmark skulle være representert også
med noen fra yrkesutdanningen. Det er litt skepsis til å utvide nettverket ennå mer på
det nåværende tidspunktet, bl.a. på grunn av usikkerheten med organiseringen av
NVL. Vi ble enige om å invitere en fra hver av disse gruppene til en del av møtet i
Odenses.
Sak 23/08 Kvalitetsarbeide:
Nettverket har programfestet å arbeide med kvalitet i løpet av 2008. Mye av arbeidet
er blitt gjort i forhold til prosjektsøknaden som i seg selv er godt dokumentert. Det
finnes også mye annen dokumentasjon og materiale vi har snakket om og arbeidet
med. Gun samler dette og lager en rapport til Antra som hovedkoordinator for NVL
om dette.
Sak 24/08. Drøfting om Nordplus prosjektet om kvalitet.
I går fikk vi endelig godkjenning av prosjektet, og når avtalen er signert av Ronny
som prosjektansvarlig, vil 80% av tilskuddet bli overført.
Prosjektet starter med denne konferansen der vi skal planlegge logistikk og bli enige
om intervjuspørsmål.

Vi hadde en diskusjon på hvilken type kursist/elev vi skal intervjue. Vi var enige om at
det kunne variere fra land til land, vi er like vel så ulike. Det må være et kriterium at
vedkommende kan kommunisere med oss.
Lærer og forsker er en grei målgruppe for intervjuer. Vi drøfte hvilken gruppe som
skal være den siste: betaler er definert i søknaden, men det kom opp forslag om
arbeidsgiver – den som tar i mot og anvender seg av våre elever. Vi landet på at
betaler er en politiker og/eller administrativ leder på høyt nivå (departement).
Av praktiske, økonomiske og tidsmessige hensyn vil det være fornuftig at alle
intervjuer foregår i hovedstadsområdet i hvert land.
Vi var enige om å bruke fokusintervju, spesielt i forhold til elever og lærere, men
kanskje også på forskergruppen (ev. en forsker og noen studenter). Vi bør også
forsøke å bidra med en el. to lokale støttepersoner ved intervjuene for å sikre oss
språklig. Denne personen kan være en annen, for eksempel fra styret i våre
respektive organisasjoner.
Forslag til land og intervjuere, tidspunkt og ansvarlige for logistikken i landet:
• Sverige: Helene og Lasse (september/oktober 2009). Ronny ansvarlig.
• Danmark: Anne Grethe og Gun (mars 2010). Marianne ansvarlig
• Norge: Lisbeth og Marianne (februar/mars 2009). Anne Grethe ansvarlig
• Island: Jan og Ronny (februar / mars 2009). Helene ansvarlig.
• Finland: Lars og Siv (september/oktober 2009). Lasse ansvarlig.
Vi diskuterte så hvilke spørsmål vi skal stille:
Vi var enige om å ta utgangspunkt i 3 kvalitetsbegreper:
• Strukturkvalitet
• Prosesskvalitet
• Resultatkvalitet.
Vi må bli enige om visse parametere innen for disse kvalitetsbegrepene og lage en
manual for intervjuerne.
Det er viktig å konkretisere begrepet kvalitet slik at elevene (ev. også lærerne) forstår
hva vi er ute etter.
Det er også viktig å gi rett og tilstrekkelig informasjon til de som skal intervjues.
Kanskje skal de få intervjuguiden på forhånd så de vet hva som forventes.
Vi avsluttet første dag med drøfting i grupper om parametrene innenfor de 3
kvalitetsbegrepene. Forslag til parametere er:
Strukturkvalitet: Be deltakerne om å konkretisere, komme med eksempler.
• Muligheten til å påvirke strukturen selv
• Spørsmål om arbeidsmiljø
• Tilgjengelighet,
• Utstyr, fasiliteter: Hva er viktig for deg?
Prosesskvalitet: Alle spørsmålene følges av ønsker om å gi eksempler:
• Når lærere du best – prøv å gi eksempler.
• Hva er viktigst for deg når du skal lære noe nytt
• Hva er viktig el. betydningsfullt at andre gjør for å støtte din læreprosess

• Hva er kvalitet for deg i din læreprosess.
Resultatkvalitet: Også her ønskelig med eksempler.
• Generelle kompetanser: Er du blitt bedre til å ta initiativ? Har du fått bedre
sosiale kompetanser? Gir utdanningen din status?
• Faglige kompetanser: Har du læret det du hadde forventet? Kan du bruke den
utdanningen du har fått? Hva er det viktigste for deg å sitte igjen med av
kunnskap? Vi var enige om å lage spørsmål som kan gi oss svar på hva
deltakerne/elevene synes er ”det gode læringsresultat”.
Vi var enige om å gjennomføre intervju med kun en elevgruppe og en lærergruppe.
Vi vil likevel kunne nå flere elever og lærere. Hvert land står fritt til å velge
elevgruppe, den kan gjerne være sammensatt av ulike typer elever. Det samme
gjelder lærergruppen. Det er viktig å beskrive elevgruppen i rapporten. Ronny
kontakter Sirius for å få godkjent denne endringen. Marianne, Anne Grethe og
Lisbeth får ansvar for å utarbeide intervjumal på bakgrunn av disse spørsmålene.
Sak 25/08 Planlegging av Nordisk konferanse 2009.
Det er laget en planleggingsgruppe på Island, med Helene, Bjørg og to til, bl.a. en fra
spesialundervisningen.
Vi bekrefter at Borgarnes blir stedet for konferansen og hører med hotellet om det er
mulig å flytte til uka før, dvs. 10.-11.-12. september.
Konferansen skal ha kvalitet som hoved-tema.
Forslag til agenda:
Torsdag: Avreise fra Reykjavik kl. 18.00
Middag med velkomst kl.19.30 (fordrag ved Vigdis Finnbogadottir).
Fredag: konferanse hele dagen
Lørdag: konferanse fram til lunsj.
Utflukt etter lunsj, ender i Reykjavik. Alternativt retur direkte til Reykjavik.
Anbefaler overnattingssteder i Reykjavik på egen kostnad.
Søndag: Egen tid i Reykjavik og hjemreise.
Lisbeth hører med Preben om han kan legge påmeldingsskjema på nettverkets
hjemmeside.
Forelesere / innhold: Usikker på om Vigdis kan reserveres ett år på forhånd.
Bjørg og Helene hadde forslag på flere gode islendinger, Jon Torfi Jonassson,
Thorvaldur Thorsteisson . Av forelesere fra andre land forsøker vi først Peter Daler
Larsen (DK) dersom han ikke priser seg ut. Alternativt Renate Vedelin (Finland), eller
Peder Haug (Norge).
Vi leter etter folk fra egne rekker som har god praksis fra kvalitetsarbeide som kan
være bidragsytere på workshopene.
Vi bør også sette av litt tid til å presentere nettverket + presentere kvalitetsprosjektet.
Mulig tittel for konferansen: Kvalitet – det som er godt – Gædir
Nettverksmøtet ble avsluttet med en ekskursjon rundt Snæfellsnes. Vi var også
innom Hotel Borgarnes og så at det her var plass nok til en konferanse på 200
deltakere. Blir det så mange må noen bo på andre overnattingssteder, men det
finnes flere alternativer. Hotellet var ledig 10.-11.-12. september, og Helen og Bjørg

fikk i oppdrag å reservere disse dagene. Vi snakket om å avslutte konferansen med
en ekskursjon etter lunsj lørdag. Ekskursjonen vil ende i Reykjavik der deltakerne må
ordne med overnatting selv. Helen og Bjørg kommer med forslag til egnete
alternativer.
Borgarnes / Gjøvik 29.spet. 2008.
Jan, ref.

