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1. Styret. 

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden 22.10.2005 – 26.10.2006:  

Vigdis Fosheim Klosterskogen vgs, avd. Sluseprosjektet  leder 

Frøydis Holstad Oslo fengsel     nestleder 

Gisle Grahl-Jacobsen Strømsø vgs, avd. Drammen fengsel  kasserer 

Torfinn Langelid Fylkesmannen i Hordaland,    sekretær 

Utdanningsavdelinga     

Leif Lyngstad  Klosterskogen vgs, avd. Skien fengsel informasjonsansvarlig 

 

Vararepresentanter: 

1. vararepr.Elin Barth   Grønland Voksenopplæringssenter 

2. vararepr. Asbjørn Støverud  Jessheim vgs, avd. Ullersmo fengsel 

 

Valgkomite: 

Bjørn Andersen  Jessheim vgs, avd. Ullersmo landsfengsel (leder)   

Alfhild Taraldsen  Åsane vgs, avd. Åsane fengsel 

 

Revisorer: 

Tove Asker    Rud vgs, avd. Ila fengsel      

Ingunn Eitrheim  Rud vgs, avd. Ila fengsel 

 

Kontaktpersoner til EPEAs organer/konferanser 

1.Torfinn Langelid  2.Vigdis Fosheim 

 

2. Styremøter 

Styret har i perioden 22.10.2005 – 26.10.2006 avholdt 3 styremøter. Styremøtene har i 

hovedsak vært av 4-5 timers varighet. Møtene har vært holdt i Oslo.  

 

3. Viktige saker til behandling 

Større saker som styret har hatt til behandling: 

 a) Sørmarka-seminaret 

Arbeidet med planlegging og organisering av det årlige FOKO-seminaret har tatt mye 

tid. Seminaret høsten 2005 samlet 117 deltakere som er det best besøkte noensinne. 

Seminaret fikk god tilbakemelding både på tema og organisering, men også 

konstruktive forslag til gjennomføring av de neste seminarene. Det er styrets 

målsetting å gjennomføre et slikt seminar hver høst. 

b) FOKO-nytt 

I perioden har vi utgitt to nummer av FOKO-nytt. Siden Asbjørn og Morten også er 

redaktører for EPEA Magazine, har Lise Gunn Hernæs tatt over ansvaret for FOKO-

nytt. Styret vil takke Asbjørn for godt og profesjonelt arbeid med FOKO-nytt gjennom 

mange år. 
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Den største utfordringen er, som vi har sagt tidligere, å få bladet til å bli et forum for 

debatt om ulike sider vedrørende opplæringen i kriminalomsorgen. Her etterlyser vi i 

større grad bidrag fra medlemmer og andre interesserte. FOKO-nytt blir nå også sendt 

til kontaktpersonene for EPEA i de nordiske landene. 

c) Møter/representasjon 

Vigdis Fosheim representerte FOKO på den nasjonale konferansen om Oppfølging av 

stortingsmeldingen på Gardermoen 11. og 12. mai. Hun deltok også på vegne av 

FOKO på den nordiske konferansen om fengselsundervisning som ble avholdt på 

Island 18. – 21. mai 2006. Vigdis Fosheim deltok videre på et møte i Paris 18. oktober. 

Møtet var initiert av Centre Internationale d’Etudes pedagogiques i Paris og markerte 

starten på et EU prosjekt kalt ”Creation of a Latin American Prison Education 

Network”. Formålet med prosjektet er som tittelen sier å opprette en 

søsterorganisasjon til EPEA i Latin Amerika. Norge var invitert for å informere om 

organiseringen av fengselsundervisningen i Norge og om FOKO. Organisasjonen 

betalte reise og opphold.  

d) Internett  

Styret har etablert en egen hjemmeside for FOKO – www.foko.no  . Styret vil 

prioritere arbeidet med å få hjemmesiden til å bli et nyttig møtested for informasjon 

om opplæring innenfor kriminalomsorgen og med linker til aktuelle kontakter både 

nasjonalt og internasjonalt. Lise Gunn Hernæs er redaktør for  FOKOs hjemmeside. Vi 

vil også gjøre oppmerksom på hjemmesiden til EPEA som er www.epea.org  . 

e) Stipend 

Det er delt ut stipend til Elin Barth på 5000 kr og til Jessheim vgs, avd. Ullersmo 

fengsel på 10000 kr. 

f) Medlemsoversikt 

Antall medlemmer i perioden har vært 184, en økning på 7 siden forrige periode. 

FOKO er fremdeles den desidert største underavdelingen i EPEA. Styret har utarbeidet 

en medlemsdatabase med adresselister som gjør at vi til en hver tid har oversikt over 

medlemmene, hvor de arbeider og hvilken institusjon de tilhører. FOKO har nå også 

fått et medlem i Danmark og styret har besluttet at den til enhver tid sittende leder i 

EPEA tilbys medlemsskap i FOKO. 

g) EPEA Magazine 

Norge har ansvaret for utgivelsen av EPEA Magazine. Asbjørn Støverud og Morten 

Enge har redaksjonelt ansvar. Tidsskriftet blir sendt til alle medlemmene i EPEA, og 

det fikk svært positiv tilbakemelding både fra styret i EPEA og enkeltmedlemmer i 

organisasjonen. 

h) Fagpolitisk arbeid 

Gjennom flere år har FOKOs styre skrevet brev til departementer og stortingskomiteer 

i forbindelse med budsjettbehandlingen. Så også i forbindelse med statsbudsjettet for 

2007. Vigdis Fosheim og Leif Lyngstad hadde møte med flertallsfraksjonen (DNA, SP 

og SV) i utdanningskomiteen og presenterte synspunkter på fengselsundervisningen 

generelt og på oppfølging av stortingsmeldingen spesielt. Saksordfører Lena Jensen 

(SV) har lagt til rette for en god dialog med den rødgrønne fraksjonen i både justis- og 

utdanningskomiteen.  

 

FOKO har også levert høringsuttalelse på utkastet til retningslinjer for bruk av 

IKT/Internett i opplæringen i kriminalomsorgen.  

 

 

4. EPEA og FOKO 

http://www.foko.no/
http://www.epea.org/
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Gisle Grahl-Jacobsen ble med virkning fra 1. juli 2006 valgt som kasserer i EPEA for en 3-års 

periode. Han har fungert i stillingen siden høsten 2005. Torfinn Langelid er fremdeles 

medlemsskapsekretær fram til 1. juli 2007. 

 

Styret i EPEA vedtok på møte i Paris i juni 2006 å flytte kontoret for EPEA fra Malta til 

Norge. Begrunnelsen var at Norge har den desidert største underavdelingen i EPEA og 

medlemmene kan bidra med arbeid for organisasjonen uten at det koster noe. EPEA kontoret i 

Norge vil bli lokalisert til Strømsø vgs. Den formelle overgangen vil skje med en markering 

senhøstes 2006 eller tidlig vinter 2007. 

 

5. Prioriterte oppgaver  

Styret i FOKO vil fortsatt prioritere arbeidet med de årlige seminarene. FOKO skal være en 

god møteplass, og fra styrets side vil arbeidet med å sikre et godt faglig nivå på seminarene, 

kombinert med tid til meningsutveksling og hygge, være en overordnet oppgave. 

 

Styret vil prioritere arbeidet med å utvikle FOKOs hjemmeside videre. Arbeidet mot de 

politiske partier og mot media vil styret vektlegge sterkere. FOKO ser det som viktig  å 

arbeide for å få flere elevplasser. Styret vil prioritere arbeidet med å opprettholde  og utvide 

opplæringstilbudene i norske fengsler, samtidig som økonomien blir styrket. 

 

FOKO-nytt begynner å ta form. En målsetting er å lage en plan for FOKO-nytt for 2-3 

nummer framover. Vi ønsker videre at tidsskriftet skal bli et debattforum for engasjerte 

pedagoger, kriminalomsorgstilsatte og andre interesserte. Vi jobber fortsatt med hvordan 

FOKO-nytt skal presenteres og ønsker å utfordre medlemmene til en meningsutveksling  om 

dette på årsmøtet. Styret ønsker at det blir valgt et redaksjonsråd med medlemmer fra en skole 

i hver region 

 

Dersom økonomien tillater det, vil styret fortsatt gå inn for å utdele stipend hvert år for å 

støtte medlemmer som ønsker å besøke andre skoler/institusjoner for å få nye perspektiv på 

sin egen virksomhet. Et krav er at de som får stipend, leverer regnskap, skriver rapport og 

sender et kort bidrag til FOKO-nytt. Styret har gjort vedtak om at det blir utdelt stipend med 

en samlet ramme på inntil 15 000 kr. 

 

Styret vil vise til at i dag er 4 – 5 norske skoler med ansvar for opplæring innenfor 

kriminalomsorgen, koordinatorer, eller partnere i Grundtvig 2 eller i andre EU –prosjekt. 

Styret vil anbefale skolene og andre i kriminalomsorgen å aktivisere seg innenfor dette 

området. På denne måten kan vi få perspektiv på egen virksomhet samtidig som vi kan knytte 

kontakt over landegrensene og inspirere hverandre til videreutvikling. 

Representanter for EPEA i andre land ser på FOKO som en god modell i arbeidet for å bygge 

opp egne nasjonale avdelinger. Det betyr ikke at vårt forum skal få lov til å stivne i sin form. 

Vi ønsker innspill fra aktive medlemmer, og håper at FOKO oppleves som et sted der det er 

rom for visjoner. ”Visjon forbundet med vilje og handlekraft er nøkkelen”. 
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