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Til våre medlemsorganisasjoner i Innlandet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Studieforbundet Funkis Innlandet inviterer til Kursverksted på Scandic Lillehammer  
Hotell den 23. – 24. april 2022.   

       Det gjennonføres tre paralelle kurs;  

1. Opplæring i den nye søknadsportalen FunkisKurs  

Foreleser: Odd Erik Randen, Funkis nasjonalt.  

2. Opplæring i organisasjonsarbeid 

Foreleser: Siv Anita Storlien, Funkis Innlandet. 

3. Opplæring i valgkomitèarbeid  
Foreleser: Astrid Helen Karstensen, Funkis Innlandet. 
 

Fremmøte og registrering lørdag 23. april kl. 10.00 – 11.00 med kaffe og biteti.  
Avslutning søndag 24. april med lunsj kl.14.00.  

                                                                                                                                                    
 

Pris for medlemmer pr. person: 1.200,- kroner i enkeltrom, 1.000,- kroner i dobbeltrom.     
Prisene forutsetter betalt kontingent for 2022 til Studieforbundet Funkis Innlandet.   

Pris for ikke medlemmer 3.000,- kroner i enkeltrom, og 2.800,- kroner i dobbeltrom.  
 

Hotellet har Gratis parkering!!  

 

OBS: Reiseutgifter dekkes av organisasjonen / deltakern selv. 

 

Organisasjonen bes dele denne invitasjonen med sine aktuelle lokallag  

 

Bindende påmelding på det vedlagte skjemaet til:  
funkis.innlandet@outlook.com   innen 4. mars 2022.                                            
Betaling senest 7. mars 2022 til vårt kontonr.: 1813 08 33 604.                        
OBS: Husk å skrive hvem betalingen gjelder!  
 

Spørsmål rettes til Reidun Synnøve Brustuen,tlf.: 41 64 26 69,  e-mail. 
reidun.s.brustuen@outlook.com / tlf.nr.: 92 06 86 19 funkis.innlandet@outlook.com   

 

Av hensyn til allergi hos kursdeltakere brukes ikke godlukter, parfyme eller    

        etterbarberingsvann under kursverkstedet.  
 

Vi ønsker dere velkommen til spennende kursverksted med mange nye impulser og  

ny inspirasjon!   
 

Med vennlig hilsen                                                                                         

Studieforbundet Funkis Innlandet                                                   Øyer, 01.02.2022 
 
                                             Se kursomtalen på s. 2 og 3                                                                                                                   
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               Kursomtale kurshelgen 23.04 – 24.04. 2022. 

Registrering lørdag 23.april 2022 kl. 10.00 – 11.00 med kaffe og biteti.  
 

 

1. Studiearbeid og elektroniske rutiner:  
Den nye søknadsportalen FunkisKurs 

Målgruppe: Studieleder, eller den som har ansvaret for organiseringen av kurs og  
                    opplæring og andre aktuelle i din organisasjonen/lokallag. 
                     OBS: Må være kjent med PC og bruk av internett. 
 
Målsetting: Få kompetanse i bl.a. arbeidet med dataprogrammet Søknadsportalen  
                    Funkis Kurs, som er et elektronisk program for administrering av kurs, som får    
                     tilskudd etter Lov om voksenopplæring.  
                     FunkisKurs sin søknadsportal gir muligheter og rutiner for kurs               
                     som får offentlig tilskudd. - Bli med og oppdage nye muligheter for studiearbeid  
                     med tilskudd, og hvordan du kan effektivisere arbeidet med rapportering av  
                     studiearbeidet.  

• Viktig at deltakerne tar med seg egen PC og deltakerlister for kurs 2022.    
                                                                                                                                                                

Elektronisk innmelding ble tatt i bruk i 2012. All studieaktivitet rapporteres i programmet. 
 
Tema: Studiearbeid og elektroniske rutiner: 

• Erfaring med studiearbeide.  

• Registrering i FunkisKurs.                                                                       

• Studieplaner  - ”Drømmekurs”.                                                              

• Kursemner - muligheter og begrensninger. 

• Søke om tilskudd. Registrere kurs for godkjenning. 

• Rapportere kurset. 

• Deltakerliste. 

• Regnskap og fremmøteregistrering. 

• Sluttføre / ferdigstille kurs. 

• Hva er de ulike voksenopplæringsmidlene (VO)  

• Opplæringstilskudd / timetilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd og (TRT) 
 

Foreleser: Odd Erik Randen Rådgiver i Funkis administrasjon nasjonalt. Randen har jobbet i 
Funkis siden mai 2018 og har særlig ansvar for tilskuddsberegning og utbetalinger. Før han startet i 
Funkis jobbet han i Studieforbundet natur og miljø fra 2005. Randen er utdannet allmennlærer fra 
HIO og i statistikk fra UIO. 
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2. Organisasjons kurs: Opplæring i organisasjonsarbeid.  
 

Målgruppe: Styret i lokallag og fylkeslag, nye tillitsvalgte i organisasjonen, og ellers  
                     andre interesserte.  
Målsetting: Ny giv i styret. Bli motivert til å engasjere seg i organisasjonsarbeid. Bli kjent  
                    med de forskjellige oppgaver som leder, sekretær, styremedlemmet har i sitt styre. 
Tema: Organisasjonsarbeid på godt og vondt. 

• Vi går gjennom den organisatoriske oppbyggingen av en organisasjon. 

• Hva er det å vært tillitsvalgt og hvilke rolle har du i organisasjonen?  

• Lære om mulighetene som ligger i organisasjonen og de positive sidene ved et 
styrearbeid. 

• Oppgaver som leder, sekretær, styremedlemmene har ansvaret for. 

Foreleser: Siv Anita Storlien; har lang erfraing fra organisasjonsarbeid innen både frivilligheten og  
fagbevegelsen. Hun har jobbet som leder innen ulike yrker samt som fylkessekretær. For tiden er 
hun organisasjonsarbeider i en fagforening. Siv har videreutdanning i frivillig arbeid og 
veilederutdanning. Sitter i dag i tre ulike styreverv og har dermed god forståelse for hvordan man 
jobber best sammen som et team for å bygge organisasjoner.    

                                                                                                                        

3. Opplæring i valgkomitè arbeid.  

Målgruppe: Valgkomiteen i lokallag og fylkeslag, og ellers andre interesserte.  

Målsetting: Bli kjent med og motivert til å engasjere seg i valgkomiteens arbeid og  
                    arbeidsform. Opplæring i hvordan en valgkomite gjennomfører sin oppgave. 
 
Tema: Valgkomiteens overordnede oppgaver 

• Valgkomiteen er en hjelpekomitè for årsmøtet og har som oppgave å  
sette sammen et forslag til styre og evt andre verv. 

• Gjøre seg kjent med organisasjonens vedtekter og evt. retningslinjer /  
instrukser og arbeide i henhold til disse. 

• Gjøre seg kjent med utfordringer styret står overfor i kommrmde periode. 

• Gjøre seg kjent med medlemsmassen og mulige kandidater til de aktuelle  
vervene 

• Fremme forslag til det beste egnede styret og til evt. andre verv for kommende 
periode.  
 

Foreleser: Astrid Helen Karstensen har lang organisasjonserfaring fra fagbevegelsen og frivillige 

organisasjoner. Hun har arbeidet  som tillitsvalgt og som administrativ medarbeider i Norsk 

Kommuneforbund/Fagforbundet gjennom mange år. Hun har vært studieleder og arbeidet mye med 

opplæring i organisasjonsarbeid, utvikling av læremateriell og gjennomføring av opplæringstiltak. 

Hun har blant annet vært kursleder, foreleser og brevskolelærer. Astrid har studert Organisasjon og 

Ledelse ved Høgskolen i Lillehammer.   

Dette til deres informasjon. 

 

Studieforbundet Funkis Innlandet                                                                                    Øyer, 01.02.2022 

tlf.nr. 41 64 26 69       
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