REFERAT
NETTVERKSMØTE I PARIS 20-22. april 08
Til stede: Lasse, Bjørg, Ronny, Nils, Gun, Rikard, Siv, Anne Grethe, Jan, Marianne,
Lars.
Vi startet med en kort presentasjon siden dette var første gang Rikard Samuelson var
med i gruppen. Rikard er medarbeider hos Nils og har bl.a. holdt styr på økonomi
med mer i de prosjektene Nils er involvert i. Arbeider til daglig med økonomi i
arbeidsmarkedsetaten i Kristianstad.
Nils orienterte om Paris og om programmet for dagene.
Sak 10/08. Nordplus-søknad.
Startet med å gjøre klar søknaden til Nordpluss om prosjekt for å kartlegge kvalitet
voksenopplæringen i Norden. Medsøkende organisasjoner: VUC og FLD i Danmark,
Särvux og VIS i Sverige, IKVO i Norge, Karis fra Finland og Namsflokkar Reykjavikur
fra Island. Ronny har hatt store problemer med dataprogrammet. Vi mangler bl.a. noe
om hva kvalitetsbegrepet innebærer, Lars har skrevet noe om dette som vi kan
kopiere inn. Vi må også gjøre noe med budsjettet, bl.a. skal alle reiser spesifiseres
og datofestes. Vi må gjøre jobben i morgen, men starter med å gjøre noe
kladdearbeid i kveld. Lars, Ronny og Jan jobber med dette.
Søknaden ble sendt kl.16.50. Vi tror vi fikk med alt, og løfte Cirius om at
tilslutningene fra de deltakende organisasjonene skulle godkjennes til tros for ulike
prosjekt nummer. Vi har fått bekreftet på mail at dette er i orden. Prosjektnumret er
11930.
Lars kommer med forslag til spørsmål som kan drøftes på møtet i Island i september.
På dette møtet som blir definert som oppstartmøte, må vi bl.a. lage logistikken for
intevjuene.
Sak 11/08. Referat fra forrige møte.
Referatet ble gjennomgått og godkjent.
Sak 12/08. Rapport fra seminar i Sverige i mars.
Ronny redegjorde for konferansen og Lasse sa litt om vårt bidrag. Det var 850
deltakere. Ca. 15 var med på seminaret om nordisk samarbeide. Det kom bl.a. opp
spørsmål fra noen seminardeltakere om man kunne bli medlem av nettverket. Dette
rører ved noen vesentlige og formelle sider ved netteverket. Vi bør sette av litt tid på
et møte og drøfte vår rolle og nettverkets rolle framover.
Sak 13/08. Nettportalen.
Hilsen fra Preben og Lisbeth.
Preben har nå lagt inn et telleverk som registrerer hvor mange som er inne på
nettsiden. Preben har også lagt inn det som ble bestemt på forrige møte og det som
har kommet fra de av oss som har hatt tekst og logo ferdig. Vi mangler fra Finland,
VIS og fra språksentrene i Danmark. Mangler bilder fra

Under nyheter og prosjekt finnes bare gamle ting. En ide er å få oversikt fra Nordplus
voksen over hvor mange og hvilke prosjekter som finnes nå i deres regi. Gun sjekker
dette og skriver noe om det. Vi legger også inn noe om den nye søknaden vår
(summary). Vi må også legge ut informasjon om neste nordiske konferanse i
Reykjavik i sept. 2009. Bjørg skriver noe om denne. Hvis vi har noen prosjekter el.l. i
våre land som kan ha interesse for andre, bør vi legge ut det.
Det er ønskelig at det blir lagt ut en lenke til de respektive lands/organisasjoners
hjemmesider. Gun sender mail om dette.
Sak 14/08. Høyskoleutdanning for utviklingshemmede.
Jan tok opp en forespørsel fra NAKU ved høyskolen i sør-Trøndelag om det er noen
som vet om eller kjenner til noen profesjonsutdanning for utviklingshemmede. Det
finnes noe slikt i Reykjavik. Ellers visste vi ikke om noe, men alle sjekker hjemme og
mailer til Jan om man finner ut noe.
Sak 15/08. Framtiden for Islands deltakelse i nettverket.
Bjørg slutter i Nàmsflokkar Reykjavikur 13.juni. Vi drøftet videre representasjon fra
Island. Vi var enige om at den som representerer Island bør kunne kommunisere på
et av de nordiske språkene. Det bør også være en som representerer en institusjon.
På Island er det kun private som drivere voksenopplæring. Det var enighet om at det
ikke var noe problem.
Sak 16/08. Kvalitet og arbeidsplaner.
Dette ble drøftet mens Lars, Ronny og Jan jobbet med prosjektsøknaden.
Vi regner at vi er den del av kvalitetsarbeidet til NVL. Skal være en
kvalitetskonferanse i Nynäshamn 14.-15. mai. Lisbeth reiser dit og kan representere
nettverket vårt på konferansen. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Kostnad kr.
1800 for opphold og konferanseavgift. Gun sender ut invitasjon på nytt.
På møtet på Island i september vil det bli gitt en rapport fra konferansen. Siv varsler
Ellen Stavlund (norsk koordinator) om at vi har sendt søknad til Cirius om
kvalitetsprosjekt.
Det er ønskelig at vårt nettverk kan levere noe skriftlig om kvalitet etter møtet på
Island. Marianne lager et diskusjonsutkast med bakgrunn i de 5 perspektiver som er
tatt opp i skrivet fra Lars og som er en del av søknaden til Cirius. Vi snakket også om
å intervjue øverste administrative ledelse i departementet (utdanningsdepartementet)
om de 5 perspektivene. Lars sender forslag til intervjuspørsmål som alle kan bruke.
Intervjuene skal gjennomføres innen møtet på Island.
Vi legger inn under nyheter på hjemmesiden et spørsmål om noen kjenner til
forskning om kvalitet innen formell voksenopplæring, - det er uklart hva som finnes
og litt vanskelig å finne fram til.
Arbeidsplanen: Gun oppdaterer den og sender som vedlegg til nettverket. Det er
ønskelig å oppdatere planen om yrkesutdanningen som ble laget sist år. Vi sjekker
med kvalifiserte personer om det har skjedd noe nytt. Gun tar opp med Antra om det
finnes noe midler til dette.

Sak 17/08. Konferansen i Borgarnes, Island 2009.
Vi bør vurdere om det er mulig å skaffe en sponsor til konferansen. Vi bør også
sjekke om Nordisk Ministerråd kan støtte oss på noen måte.
Vi er enige om å ha kvalitet som tema, og at vi i så stor grad som mulig kan bruke
forelesere fra Island (for å få ned kostnadene). Vi har også snakket om å sette av tid
til nettverk og erfaringsutveksling.
Siden Bjørg ikke lengre representerer noen organisasjon, foreslår vi at NVL kan stå
som formell arrangør (juridisk). Bjørg sjekker om det er noen på Island som overta
det lokale arrangøransvaret. Nils, Lisbeth, Jan og Lars kan være kontakter for Bjørg i
det videre planleggingsarbeidet. Dersom det ikke kan være aktuelt å holde
konferansen på Island er Finland første alternativ, ev. Danmark.
Med hensyn til møtet i Island i september, møter alle i Keflavik seines 24.09 kl. 16.00
Bjørg henter dersom alle kommer ca.samtidig. Vi setter av hele fredagen + lørdagen
til møtet. Hjemreise lørdag kveld eller søndag. Bjørg sjekker muligheter for en
ekskursjon på hjemvegen.
Møte avsluttet tirsdagen kl. 13.40
Ref. ved Jan

