
RAPPORT FRA STUDIEUTVALGET FOR 2010. 

 

 

Organisering 

 

Studieutvalget har i 2010 vært et av fagutvalgene som er opprettet av regionstyret for å 

fremme forslag om gjennomføring av studievirksomheten som regionsstyret har vedtatt i 

regionens virksomhetsplan. Regionstyret har valgt Arild Karlsen som styrets representant og 

leder av utvalget, som medlemmer er Anne Karin Johansen, Halden Handikaplag, Johan 

Sundby, Enebakk Handikaplag og regionskontorleder Per B. Lie er administrasjonens 

representant. 

I 2010 har det også blitt arrangert STUDIEFORUM hvor det var invitert representanter fra 

lokallag/landsforeninger, og fra regionene Oslo og Oslofjordvest. 

AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold som er den avdelingen vi skal forholde oss til i 

henhold til samarbeidsavtalen mellom AOF og NHF. Dette samarbeidet har som tidligere år 

fra utvalget vært tilfredsstillende, men i 2011 ønsker utvalget å utvide samarbeidet til nye 

områder innen studiearbeid i regionen. 

I juni 2010 gjennomførte studieutvalget en RINGLEDERKONFERANSE for ringledere på 

kursopplegget Hjelp, jeg skal lære data. 

Studieutvalget har avholdt 4 møter i 2010.  

 

 

 

 

Gjennomførte kurs 2010. 

 

Organisasjonsutviklingskurs (vår). 

Organisasjonsutviklingskurs (høst). 

Styrekurs.(2 kurs) 

Kurs i plan- og bygningsloven. 

Kurs i BPA (Borgerstyrt Personlig Assistanse). 

Fagkurs, Ped, kompetanse. (Likemann). 

Hjelp, jeg skal lære data. (14 kurs). 

Ide- og organisasjonsutvikling i lokallag/landsforening. (3 kurs). 

 

Totalt 24 kurs. 

 

 

Økonomi. 

 

Kursvirksomhet har som tidligere år blitt finansiert av tilskudd fra det offentlige, 

voksenopplæringsmidler gjennom AOF og egenandeler fra deltakerne. 

Det er mottatt tilskudd fra følgende i 2010: 

 

Helse Sørøst. 

Akershus fylkeskommune. 

AOF tilretteleggingsmidler. 

AOF Østfold, midler fra Østfold Fylkeskommune. 

 



I 2010 fikk Region Øst tildeling av ” ekstra midler ” fra Norsk Tipping på kr. 71.000,- til 

gjennomføring av kursopplegget Hjelp, jeg skal lære data. 

 

 

 

Medlemsopplæring, Hjelp jeg skal lære data. 

 

Dataopplæringen er kun et tilbud til medlemmer. Kursinnholdet i opplæringen skal være 

”førstehjelp”, det er i 2010 gjennomført 14 kurs, i 2011 vil tilbudet bli utvidet til et 

påbygningskurs for de som har gjennomført  ”førstehjelpskurset”. 

Regionen disponerer 10 stk maskiner og 2 stk. kanoner til utlån til lokallag/landsforeninger 

som ønsker å gjennomføre opplæring for medlemmer. 
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