REFERAT
MØTE I NORDISK NETTVERK
København 01.02.08
Til stede: Anne Grethe, Ronny, Siv, Lisbeth, Bjørg, Lars, Nils, Gun og Jan Forfall:
Lasse og Marianne.
Sak 1/08.
Lars orienterte om språksenteret i vestre København, som nettopp er fusjonert
mellom kommunene Glostrup, Brønby og Albertslund. Han orienterte også om
utviklingen av København og omegn.
Sak 2/08. Praktiske ting
Presentasjon av Gun Lundberg som har overtatt som svensk koordinator for NVL
etter Nils. Gun arbeider på samme arbeidssted som Nils i Kristianstad, tidligere som
pedagog med undervisning, i det siste som administrator, bl.a. med ansvar for
økonomien. Kontinuiteten i arbeidet med nettverket blir derfor godt ivaretatt.
Vi andre i nettverket presenterte oss for Gun.
Vi snakket om at vi må være mer nøye med tidsbruken, slik at alle er tilstede på hele
møtet. Det betyr at vi bør ha møtene på to dager og har avtalt møtetidene på forhånd
(kl. 15 den første dagen til kl.15 neste dag).
Sak 3/08. Protokoll fra forrige møte:
Referatet ble gjennomgått og godkjent.
Sak 4/08. Arbeidsplanen for 2008.
Forslag til plan var sendt ut på forhånd. Planen er ikke fullstendig, men gir en
beskrivelse av hovedområder. Vi snakket også om hvordan vi kan stimulere andre
sentre til å ta kontakt over landegrensene. Hvordan bringer vi videre våre erfaringer
og kontakter i nettverket? Dette bør vi sette opp som tema på et seinere møte.
Arbeidsplanen ble ellers tatt til etterretning.
Det kom forslag om at vår hjemmeside kan være et sted der vi legger ut gode
prosjekter med best practice. Dette vil gjøre gode prosjekter lettere tilgjengelige og
samtidig gjøre vår hjemmeside mer attraktiv.
Sak 5/08. Deltakelse på konferanse i Stockholm.
NVL skal presentere seg på en parallelt seminar. Konferansen dekker utgifter for 2
saminardeltakere. Vi var enige om at dette blir Lasse og Jan. Nils er alerede påmeldt
som deltaker på konferansen, og hans utgifter dekkes av NVL.
Sak 6/08. Neste nordiske konferanse.
Vi bekrefter at vi arrangerer neste konferanse på Island og at vil etter Bjørgs
undersøkelser ble enige om å legge konferansen på Borgarnes. Vi bruker tid på
neste møte (i forbindelse med studieturen) til å planlegge innholdet på konferansen.
Møte i september legges også til Borgarnes, og da må programmet sluttføres. Vi

beslutter å holde konferansen 17.-18. sept. 2009. Nettverksmøtet holdes også på
Borgarnes 25.-26.sept. 2008. Vi reiser midt på dagen på torsdag og lander ca. kl.16.
Retur tidligst på lørdag, slik at vi kan ha hele fredagen som arbeidsdag. Billetter kan
bestilles snart. De som ønsker, kan være til søndag eller lengre på egen kostnad.
Iceland Express har billigere fly enn Icelandair.
Sak 7/08. Hjemmesiden.
Vi så på hjemmesiden slik den er nå. Vi ble enige om følgende:
• Under ”Om oss” ønsker vi flagg og ved siden av dem navnet på de deltakende
organisasjoner fra hvert land. Vi ønsker også logo på disse. Når man klikker
på logoen, kommer man til organisasjonens hjemmeside.
• Norsk og islandsk flagg må bytte plass.
• Ordet syfte må forklares med formål: syfte/formål.
Under ”kontakter” skal navnene følges av navnet på arbeidsplass (virksomhet).
Hvert land skriver en liten tekst (til erstatning for den latinske). Denne sendes til
Preben (ev. til Gun). For hvert land skal det også legges inn et organisasjonskart som
viser organiseringen av voksenopplæringen.
Login bør fjernes slik at de som besøker hjemmesiden ikke blir frustrerte over å ikke
få logget seg inn. Denne funksjonen gjelder kun noen få personer, så den bør legges
på et ”hemmelig” sted som kun disse får vite om.
Vi var enige om at Preben legger inn alt og at hvert land sender sine ”bestillinger” til
ham (på word for eksempel).
Det legges en lenke fra NVL`s hjemmeside til vår portal.
Sak 8/08 Studietur til Paris.
Lisbeth la fram regnskap for konferansen i Kristianstad. Den gikk med overskudd på
ca. 60 000 SEK. Det betyr at det er økonomi til å gjennomføre studieturen til Paris.
Turen går som planlagt med møte i Paris søndag 20.april kl. 12-13. Nettverksmøte
på søndagen. Mandag og tirsdag blir det ekskursjoner. Vi booker hjemreiser etter kl.
19. på tirsdag 22.april. Alle booker sine billetter til og fra Paris, Nils/Gun booker
hotell og har ansvar for studiebesøkene.
Sak 9/08 Kvalitet.
09/08 a: Nordisk prosjektsøknad.
Jan redegjorde for bakgrunnen for ønske om å lage et slikt prosjekt og for forslaget til
søknaden. Lars mener prosjektet også bør kartlegge hvordan man måler kvalitet i de
ulike landene. Prosjekttittelen kan derfor bli: ”Kvalitetsbegrepet i voksenopplæringen i
Norden og hvordan måler vi kvalitet”.
Å intervjue 4 eller 8 personer fra hvert land, vil ikke gi noen representative svar fra
hvert land, men det kan gi resultater som kan være grunnlag for debatt og
bevisstgjøring om problemsettingen. Det vil si at resultatet ikke blir å se på ulikheter,
men også bidra til debatten inne hvert land, og på tvers av landene. Vi var enige om
at det vil være mest fornuftig å plukke ut 2x4 personer= 8 fra hvert land. Det gir
likevel ikke signifikans, men et bredere grunnlag for å trekke konklusjoner.

Lars foreslår at vi søker om eks. 20 timer til å kvalitetssikre spørsmålene – kjøpe
dette som en konsulenttjeneste.
Det interessante for oss er bl.a. å sjekke om de ulike ”partene” har samme syn på
kvalitet. Er det samsvar i kvalitetsbegrepet for de ulike partene. Dette gjør at man
kanskje bør intervjue personer fra samme sted (deltaker, lærer, ”betaler”).
Gun nevner prosjektrapporten fra NVL ”Systematisk kvalitetsarbeide i voksnes
læring, Nordiske brikker til en mosaikk”. Vi kan kanskje finne gode formuleringer
herfra og relatere vår søknad til denne rapporten. Innholdet i rapporten vil bli drøftet
på en Nordisk konferanse i Nynäshamn utenfor Stockholm i 14.-15.mai.
Vi drøftet om vi også skal prioritere en søknad om forlengelse av
realkompetanseprosjektet. Vi var enige om at prosjektene er så store at vi bør
konsentrere oss om ett av gangen. Vi drøftet hvilket prosjekt vi skulle prioritere først
og ble enige om at vi velger kvalitetsprosjektet først og så forbereder en søknad om
realkompetanser til mars neste år. Da er kvalitetsprosjektet godt i gang og vi har
kanskje kapasitet til å sende og sette i gang et nytt prosjekt.
Alle leser rapporten fra NVL og kommer med gode innspill til Jan på hvordan vår
søknad kan linkes til og ta utgangspunkt i denne rapporten. Jan baker synspunkter
fra møtet inn i søknaden. Lars sender forslag til spørsmålstillinger til Jan som han
kan legge inn i søknaden. Jan sender nytt utkast til alle i nettverket seinest 1.mars. –
for godkjenning. Lasse lager den endelige søknaden som skal være sendt innen
14.mars. Søknaden skal nå sendes elektronisk. Alle organisasjonene må sende en
bekreftelse på at de er med på prosjektet. Jan sender skjema for dette til alle.

Møtet avsluttet kl. 15.15
Reiseregninger sendes til Gun Lundberg (samme adresse som Nils).

