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Fagutvalget for voksenopplæringen  

Referent Sted Tid  

Helene Kløcker Østre Agder Samarbeidets lokaler 07.11.2022 
14.00 – 15.30 
Dato/klokkeslett 

 

Til stede 

Deltakere og evt. kommentarer. 
Tilstede Inger Tjersland, VIRK (voksenopplæringen i Risør kommune, Siv Turid Eppeland, Åmli 
kommune (midlertidig voksenopplæringsvirksomhet), Lena Halvorsen – Arendal voksenopplæring ( 
på Teams), Hilde Eliassen Weidemann – Grimstad voksenopplæring. 

Representanten fra utdanningsforbundet Linda Bjelland hadde meldt forfall. 

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder Østre Agder Samarbeidet, Helene Kløcker, utviklingsveileder 
Kompetanseløftet – sekretær for fagutvalget.  

Saksnummer  

01/22 Gjennomgang av mandat.  

Ole Jørgen gjennomgikk mandatet for fagutvalg for voksenopplæring fra 2. juni 2021 med vekt på 
§3 Målsetting.  

02/22 Presentasjon av ny medarbeider  

Helene Kløcke har bred erfaring fra grunnskole, skoleleder, Statsforvalteren, Barneombudet og 
Stine Sofies Stiftelse. Hun ser fram mot å styrke sin kompetanse knyttet til voksenopplæring.  

Andelen av hennes stilling som vil være innrette på voksenopplæring vil være tilpasset omfanget 
på samarbeidet innenfor fagfeltet. Anslaget er at 10-20% av medarbeiderens arbeidstid vil kunne 
brukes på voksenopplæringsfeltet.  

03/22 Status for arbeidet i voksenopplæringene 

Tilbud for flyktninger, mennesker med opphold på humanitært grunnlag m.fl. 

Generell status er;  

Virksomhetene har implementert ny integreringslov fra 1.jan 2021. De påvirkes sterkt av nye 
flyktningestrøm, der hovedkilden er fra Ukraina. De opplever ulike utfordringer i skjæringspunktet 
mellom opplæringslov og helselovgivninga.  

Voksenopplæringene opplever at situasjonen er lite forutsigbar. Så langt har de klart å finner 
opplæringsløsninger for de flyktninger fra Ukraina som i løpet av kort tid har kommet til eller blitt 
plassert i regionen. Parallelt har andre grupper med rettigheter blitt ivaretatt. 



Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Fra en situasjon i 2021 der voksenopplæringsvirksomhetene måtte nedbemanne grunnet 
reduksjon i tallet på de som hadde rett på opplæring, så kom en etter krigsutbruddet i Ukraina raskt 
over i situasjon der mange skal ha et språkopplæringstilbud. Tidliger var det mange under 
grunnskoleopplæring. Tilbudet er raskt omstilt til en situasjon der mange får språkopplæring i norsk 
med tilhørende samfunnskunnskap. Mange av de nyankomne flyktningene fra Ukraina etterspør i 
tillegg engelskopplæring. 

Voksenopplæringen i Arendal samarbeider tett med bedrifter som betaler for å få et 
norskopplæringstilbud for sine fremmedspråklige medarbeidere.  

Voksenopplæringene opplever at de mangler en kontaktperson ved fylkesmannsembetet. Dette er 
viktig for å kunne innhente støtte og hjelp derfra med hensyn til tolkning av gjeldende lovverk. 
Behovet forsterkes av den uforutsigbare situasjonen kommunene skal håndtere knyttet til 
ukrainske flyktningene både knyttet til antall og varighet på opphold. Skolene registrerer 
omfattende behov for helsehjelp blant de som kommer. Særlig behovet for tannhelsetjenester er 
omfattende. 

Eldre flyktninger fra Ukraina (over 67år) mottar ikke språkopplæring. Tilbud for dem må baseres på 
frivillige tilbud for eksempel fra Røde Kors. 

Kommunene opplever utfordringer knyttet til ukrainer som reiser frem og tilbake til hjemlandet. De 
legger beslag på plasser og derfor må de få klar beskjed om at de må foreta et valg ellers 
opphører bistand fra kommunen.  

Finansieringen fra Udir omfatter et grunnbeløp på kr.45.000. Dette dekker ikke de totale utgiftene 
hvis det påløper andre utgifter enn rene opplæringsbehov. 

Planleggingen av virksomheten ved voksenopplæringene i 2023 er meget krevende ettersom 
hverken IMDI eller andre statlige myndigheter gir styringssignal for kommende år. Derfor må 
kommunene ta alt ansvar for den usikkerhet som foreligger. 

Opplæringstilbud for særskilte grupper 

I tilfeller der spesialundervisning er aktuelt har de ulike voksenopplæringene direkte kontakt med 
PPT tilknyttet sin kommune.  

I Arendal er det fortsatt behov for tilrettelagte tilbud for mennesker med ALS-sykdom.  

Det er så langt ikke registrert behov for å etablere nye tilbud ved voksenopplæringene knyttet til 
nedbygging og endringer i oppgaver tillagt STATSPED. Medlemmene i fagutvalget ble bedt om å 
gi tilbakemelding hvis de blir kjent med endringer der som kan få konsekvenser for det tilbudet som 
må bli gitt i kommunene. 

04/ 22 Møteplan for fagutvalgets møter 2023. Det ble ikke lagt møteplan for 2023, men interessen 
for å møtes å dele erfaringer er stor.   

Neste møte med Fagutvalget er satt til fredag 16. desember klokka 14.00 – 15.30. Det er ønskelig 
at en kontaktperson fra Statsforvalteren stiller. Ole Jørgen tar kontakt. Dersom det ikke lar seg 
gjøre blir det Dersom ingen fra Stasforvalteren har anledning til å møte så utsettes dette til et nytt 
møte i januar 2023.   

05/ 22 Eventuelt 

   

Ref Ole j 

 

 

 


