Samling for oppfølgingsklasser og TAFU
29.-30. August 2018

21 personer fra ni oppfølgingsklasser og TAFU var samlet hos Fylkesmannen i Bergen to dager i
slutten av august.
Magnus Andre Rokne fra Fossane, Oppfølgingsklassen ved Åsane vgs, og koordinator Anders Råen
var vertskap sammen med Terje Røstvær hos FMHO
Innledningsvis orientere Terje og Pål om nytt fra FMHO. Det er nye kriterier på gang for tildeling av
ressurser til fengselsundervisningen. Potten som skal øremerkes til oppfølgingsklasser er, slik det er
foreslått, svært liten. Det jobbes med å øke denne.
Som følge av at det ennå ikke er landet en endelig modell for tildeling av ressurser, er det heller ikke
mulig å ferdigstille grunnlags-/policydokumentet for oppfølgingsklassene. Det jobbes med å finne en
egnet form og forankring for dokumentet.
Bente Gimmestad fra Hordaland Fylkeskommune ga en ryddig og detaljert innføring i ulike veier og
muligheter til yrkes- og studiekompetanse. Hun hadde mange nyttige tips og linker til informasjon og
oppslagsverk. Presentasjonen hennes finnes vedlagt.
På ettermiddagen tok vi turen ut til oppfølgingsklassen på Fossane. Alle ble nok både imponert og en
smule misunnelige på de flotte lokalene. Vi fikk også en fin historie fra en tidligere elev.
På kvelden tok vi som vanlig en båttur for å se på de lokale omgivelsene. Og avsluttet med en enkel
middag på en holme i skjærgården
Vi startet dag to med en særdeles Bergensfiksert Quiz. Men bergenserne klarte ikke å vinne
den....heller.
Astrid Utgård fra oppfølgingsklassen Steinkjer innledet til diskusjon og erfaringsutveksling rundt
praksis knyttet til 23/5-regelen og praksiskandidatordningen. Nye ordninger i denne sammenheng er
Yrkesprøving og Fagbrev på jobb, som gir ytterligere muligheter til å få uttelling for praksis. Passet
meget bra opp mot innlegget til Gimmestad dagen før. Presentasjonen til Astrid ligger vedlagt
Ingunn Seim hadde på seg hatten som utsending fra KDI og ga en statusrapport fra ND og hvordan
arbeidet med å innlemme opplæring i programmet gikk. Det er relativt få av deltagerne som pr i dag
er i en opplæringssituasjon. Men det kan ha sammenheng med at de fleste er i en tidlig fase av
programmet. Det diskuteres hvordan de som jobber i ND og oppfølgingsklassene kan ha nytte av en
årlig felles samling.
Vi avsluttet samlinga med en god diskusjon og innspill til det videre arbeidet med policydokumentet
vårt (Som ikke vil hete policydokument i framtida). Terje noterte flittig.
Alle var enige om at det hadde vært en fin samling i flotte men til dels våte omgivelser🙂

