
Årskonferansen 
Leangkollen, Asker 29 – 31. August 2014 

Representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene inviteres til 
årskonferanse på Quality Hotell Leangkollen i Asker 

 
 
 

 

Fredag 29. august. 
 
Kl. 10.00 Oppmøte og kaffe 
 
Kl. 10.30 Oppstart/velkommen/innledning ved styreleder  
i Studieforbundet natur og miljø Sølvi Egner-Kaupang 
 
Kl. 10.45 «Robuste studieforbund med tydelig profil» .  
v/ generalsekretær i Vofo Sturla Bjerkaker 

- hva slags studieforbund skal vi ha? 
- hvilke forventninger skal studieforbund og medlemsorganisasjon ha til 

hverandre? 
- om studieforbundene og samfunnsoppdrag? 

 
Kl. 11.30 Kaffe 
 
Kl. 11.40 Debatt/innspill etter innlegget fra Vofo. 
 
Kl. 12.30 Lunsj 
 
Kl. 13.45 «En lærende organisasjon» - om systematisk studiearbeid og rammeplan 
for opplæring.  
v/ rådgiver i Musikkens Studieforbund Mari Tangen. 

- om en plan for opplæring i organisasjonene 
- om et forpliktende samarbeid mellom studieforbund og medlemsorganisasjon. 

 
Kl. 14.30 Diskusjon og innspill etter MSFs innlegg.  
 



 
Kl. 15.00 Kaffe 
 
Kl.15.15 Arbeidsoppgaver/gruppearbeid etter MSFs innlegg. 

- Hvordan kan «rammeplan for opplæring» brukes i samarbeidet mellom N&M og 
medlemsorganisasjonene? 

 
Kl. 17.00 Oppsummering av gruppearbeidet  
 
Kl.19.00 Middag 
 
Kl. 21.00 «Finnmarksløpet- erfaringer fra organisering og gjennomføring.  
v/ utviklingskonsulent i NJFF Hans Petter Dalby 
   

Lørdag 30. august. 
 
Kl. 8.00 Frokost 
 
Kl. 9.00 Velkommen og informasjon om dagens program. 
 
Kl.9.10 Kommunikasjon og nye medier. 
v/ kommunikasjonskonsulent Håvard S. Andersen i NJFF 

- hvordan jobber NJFF med medier og kommunikasjon? 
- hvordan kan vi bruke nye sosiale medier? 
- hva kan  Studieforbundet og medlemsorganisasjonene adoptere fra NJFF? 

 
Kl.10.00 Diskusjon og spørsmål etter foredrag om kommunikasjon og nye medier  
 
Kl.10.20 Kaffe  
 
Kl.10.30 «Motivasjon for læring i grupper og praksis»  
v/seniorrådgiver i Vofo Astrid Thoner  

- om gode metoder/arbeidsmåter for motivasjon? 
- hvordan gå fra teoretisk planlegging  til praksis? 
- hvordan er en god kursleder? 

 
Kl. 11.30 Diskusjon og erfaringsutveksling etter innlegg om motivasjon og læring. 
 
Kl. 12.00 Lunsj  
 
Kl. 13.30 Diskusjon og arbeidsoppgaver til tema om motivasjon og læring. 

- Hvordan kan N&M og medlemsorganisasjonene bruke dette i sin 
medarbeideropplæring?  

 
Kl. 15.00 Avreise til utflukt i Asker 
 
Kl. 19.00 Middag.  
 

 



Søndag 31. august. 
 
Kl. 8.00 Frokost  
 
Kl. 9.00 Nytt fra Studieforbundet og fylkesavdelingene, valg av fylkesavdelingenes 
representant til N&M- årsmøte. 
 
Kl. 10.30 Avslutning og hjemreise 
 
 
 

Påmelding til Studieforbundet innen 20. juni 2014. 

Konferansen er gratis, med deltakerne betaler kr 500,- pr. natt for overnatting. Resten dekkes 

av Studieforbundet. 

Studieforbundet kan i tillegg dekke inntil kr 1000,- i reiseutlegg for de som måtte ha behov 

for det. 


