Til kommuner og vo-sentre i følgende fylker:
Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Aust-Agder, VestAgder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Troms

Vår ref: 2017/91
Deres ref:
Vår dato:31.1.2017 Deres dato:

Invitasjon til å søke om forsøk med modulstrukturerte læreplaner i
Forberedende voksenopplæring (FVO) (modulisert opplæring for voksne på
grunnskolens nivå)
Kompetanse Norge har med dette gleden av å invitere skoler/kommuner til å søke om
deltakelse i forsøk med å prøve ut nye modulstrukturerte læreplaner i forberedende
voksenopplæring (FVO). Vi vil også invitere til utprøving av digital kartlegging i voksnes
leseferdigheter og e-læring. Forsøket og utprøvingen er forankret i tildelingsbrev fra
Kunnskapsdepartementet til Kompetanse Norge (se omtale i vedlegg 1) og har fått
prosjektnavnet Kompetanseløftet.
Formålet med modulbasert forberedende voksenopplæring, er raskere overgang til arbeid eller
videregående opplæring. For å oppnå dette bør innholdet i opplæringen være relevant for
voksne sett i forhold til deres behov, og det bør være effektive og fleksible opplæringsløp
tilpasset voksne. Kartlegging og e-læring er tiltak som skal støtte opplæringen med nye
læreplaner. Samlet sett er formålet å finne ut om nye læreplaner og digitale hjelpemidler på
en egnet måte bidrar til å nå målet. Forsøket vil følges og evalueres av et eksternt
forskningsmiljø.
Forsøket gjennomføres i perioden 1.8.2017 –31.7.2020, og inkluderer opplæring som erstatter
dagens opplæring i norsk og samfunnskunnskap og opplæring i grunnskolen for voksne. Videre
vil alle sentre som ønsker det fra høsten 2018 få anledning til å prøve ut nye digitale
kartleggings- og e-læringsverktøy i lesing, utviklet med utgangspunkt i de nye læreplanene. Vi
håper at dere ønsker å søke om deltakelse i forsøket og i utprøvingen av nye digitale verktøy.
For å delta i forsøket må det utarbeides en søknad som sendes Kompetanse Norge og
Justisdepartementet. Vedlagt invitasjonen finnes en beskrivelse av prosjektets bakgrunn,
hvilke paragrafer i opplærings- og introduksjonsloven det må søkes unntak fra, samt en
veiledning og en mal for søknaden. I tillegg vil alle få tilbud om å delta på et arbeidsseminar 2.
mars i Oslo hvor Kompetanse Norge og Justisdepartementet vil gi veiledning i utarbeidelse av
søknaden, samt svare på spørsmål om prosjektet, forsøkene og konsekvenser. Påmelding til
arbeidsseminaret 2. mars (kl 10-14) gjøres på e-post til helene.aarem@kompetansenorge.no
innen 15. februar.
Vi håper at dere ønsker og har anledning til å delta i forsøket. Spørsmål angående innhold i
søknad og søknadsprosessen kan rettes til:


Forsøk etter opplæringsloven: Kompetanse Norge ved prosjektleder Yngvild Ziener
Nilsen, yngvild.ziener.nilsen@kompetansenorge.no.

Postadresse
Postboks 236 Sentrum
N-0103 Oslo

Besøksadresse
Karl Johans gate 7, Oslo
Rådhusgaten 2, Bergen

postmottak@kompetansenorge.no
kompetansenorge.no
Telefon: 23 38 13 00

Org.nr.: 974 788 985
Kontonr.: 8276 01 00389



Forsøk etter introduksjonsloven: Justis- og beredskapsdepartementet ved
seniorrådgiver Hege Hov Eggen, Hege.Hov.Eggen@jd.dep.no eller seniorrådgiver Hilde
Lerfaldet, Hilde.Lerfaldet@jd.dep.no

Søknaden sendes til
Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo eller
postmottak@kompetansenorge.no
og
Justis- og beredskapsdepartementet, v/Integreringsavdelingen, Postboks 8005 Dep,
0030 Oslo eller postmottak@jd.dep.no
Det benyttes et felles søknadsskjema som sendes begge mottakere. Se vedlegg 8.
Frist for innsendelse av søknad: 1.4.2017

Med vennlig hilsen

Xeni Dimakos
avdelingsleder

Yngvild Ziener Nilsen
delprosjektleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg
1. Informasjon om bakgrunn, krav til søknaden m.m.
2. Prinsippdokumentet
3. Rundskriv Udir-3-2013
4. Rundskriv G-11/2016
5. Bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til opplæringslov
6. Bestemmelser i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter
7. Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet
8. Mal for forsøkssøknad

Kopi:
Alle fylkesmennene
Justis- og beredskapsdepartementet, v/Integreringsavdelingen
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