
Hvem er Studieforbundet Funkis?

• Studieforbund for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk 
syke, samt deres pårørende.

• Funkis ble stiftet 17. september 1994.

• Funkis har pr. 2022, 94 medlemsorganisasjoner med rundt 350 000 
medlemmer.

• Funkis er et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og 
forskjellige voksenopplæringsmiljøer.

• Funkis formidler statlig støtte til voksenopplæring i organisasjoner for 
mennesker med funksjonsnedsettelser.



Hva gjør Studieforbundet Funkis

• Voksenopplæring for mennesker med funksjonsnedsettelser og 
deres pårørende.

• Likestilling mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser 
i arbeidslivet og i samfunnet  generelt.

• Godkjenner og registrerer studietiltakene i 
medlemsorganisasjonene og driver egne studietiltak.

• Utviklingsarbeid sammen med medlemsorganisasjonene.

• Formidler statsstøtte.

• Bidrar til tilrettelegging.

• Gir service, rettledning og veiledning.



Utvikling av gode felleskurs

• Mestring 

• Brukermedvirkning

• Nettkurs

• Kursplanlegging og -ledelse 

• Pedagogisk møteplass

• Opplæring av likepersoner

• Lobbykurs



Viktige ting å merke seg 

• Deltakergrensen er endret til minst fire deltakere må ha fullført kurset med minst 
75% fremmøte.

• Minste kurstid er 4 timer.

• Kurs kan kjøres nettbasert i sin helhet ut året 2022.

• Kurs kan også kjøres som en kombinasjon av nettbasert og fysisk fremmøte.

• Tilretteleggingstilskudd kan også søkes til nettbaserte kurs. Opplysninger om 
dette finnes på hjemmesiden: www.funkis.no/tilskudd/tilretteleggingstilskudd/

• Frister for rapportering er nå 3 måneder etter siste kursdag (med unntak ved 
årsskifte da vi setter en kortere frist). Frister kan justeres om dere tar kontakt 
med Funkis.

https://www.funkis.no/tilskudd/tilretteleggingstilskudd/


Administrasjonen i Studieforbundet Funkis

• Funkis administrasjonen holder til i Torggata 10 i Oslo. Vi er seks 
ansatte.

• Vi kan treffes på epost og/eller telefon. Telefontiden er kl. 09.00-
15.00. 

• Vi har lunsj mellom kl. 11.30 og 12.30. Da er sentralbordet stengt. 

• Se presentasjon av alle ansatte på de neste sidene:



Generalsekretær Roger Håkon Skår

Roger Håkon Skår er generalsekretær i  Studieforbundet Funkis.

Han har ansvar for administrasjon og drift i samsvar med 
forbundets vedtekter, årsmøte- og styrevedtak.

Roger Håkon treffer du på epost roger.hakon@funkis.no
og mobil 92 24 95 66.

mailto:roger.hakon@funkis.no


Seniorrådgiver Odd Erik Randen

Odd Erik har ansvar for Studieforbundet Funkis' utbetalinger 
av tilskudd, samt kursvirksomhet og kurslederopplæring. 

Odd Erik treffer du på epost odd.erik@funkis.no
og mobil 45 97 84 80.

mailto:odd.erik@funkis.no


Rådgiver Jorunn Myhren

Jorunns arbeidsområder er søknadsbehandling, 
utarbeiding og distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling 
av studieplaner og prosjekter. 
I tillegg har hun ansvar for elektronisk opplæring og 
nettpedagogikk, som er et av Funkis’ satsingsområder framover.

Du treffer Jorunn på epost jorunn@funkis.no og 
mobil 47 45 94 73

mailto:jorunn@funkis.no


Rådgiver Pia Regine Østby Johannesen

Pia er ansatt som rådgiver i 80% stilling i Studieforbundet Funkis.

Hun har ansvar for kontakt og samarbeid med fylkeslagene i Funkis, 
samt utvikling av kompetanse og samlinger for fylkene. 

I tillegg har hun medansvar for:

Behandling av tilskuddssøknader og veiledning til søkere, kontakt 
og samarbeid med sentrale studieledere, utvikling av 
veiledningsmateriell og planlegging av samlinger og prosjekter.

Pia treffer du på epost pia@funkis.no og
mobil 47 45 74 92.

mailto:pia@funkis.no


Kommunikasjonsrådgiver Elin Sollid

Elin er redaktør for Funkis’ nettsider.
Hun har ansvar for informasjon, profileringsmateriell 
og sosiale medier.

Du treffer Elin på epost elin@funkis.no og

mobil 47 45 94 71.

mailto:elin@funkis.no


Rådgiver Ina Jakobsen

Ina har ansvar for opplæring av studieledere og vil ha en 
ledende rolle som Funkis-ambassadør og motivator for økt 
kursvirksomhet i Funkis’ medlemsorganisasjoner. 

Hun vil også lede framtidige prosjekter.

Ina treffer du på epost ina@funkis.no og
mobil 41 10 60 63.

mailto:ina@funkis.no

