
Aktivitetsplan VO-College Bollnäs-Ovanåker 2019-2024   Uppdaterad 2019-09-20 

Fyll i aktivitetsplanen löpande. Halvårsvis skickas en uppdaterad version in till regional styrgrupp för uppföljning. Skapar ni nya aktiviteter, skriv in dessa på ny rad i aktuell 

tabell. 

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

Aktivitet Status* Ansvarig Uppföljning/planering  
- Vad ska göras?  
- Hur ska det ske? 
- Vem ska göra det? 

Klart när? 

Utbilda steg 1-2-handledare 
utifrån arbetsgivarnas och 
utbildningarnas behov. VO-
College Bollnäs-Ovanåker ser 
positivt på att eleverna går 
Skolverkets 
handledarutbildning under 
skoltid. Bedömning av behov 
görs genom behovsanalys. 

Påbörjat Lokal 
styrgrupp/rekto
rer 

Arbetsgivarna ansvarar för att inventera hur många som är aktuella att utbildas. 
Utbildaren inventerar lärarläget (hur många lärare och när i tid finns de tillgängliga) 
 
Veckovis träff (em) under 7 veckor för steg 1, 4 veckor för steg 2. 
 
2019-09-20: Handledarutbildning steg 1 har precis startat. Inbjudan kommer gå ut till steg 2 
under hösten, riktade mot verksamheter där valideringshandledare särskilt behövs. Under 
våren -20 planeras en steg 2 med bredare inbjudan. 

2019-09-20 

På sikt eventuellt införa 
språkombud som funktion 

Påbörjat Lokal styrgrupp Webbinarium genomförs den 23 september om språkombud. Enhetschefer bjuds in att titta 
på detta. Uppdraget som språkombud skall klargöras. Birgitta S (språkstödjare) kommer att 
gå utbildning till språkombud. 
 
2019-09-20: Chefer anmälda till webbinarium om språkombud. 
 

 

Vi följer det regionala projektet 
Fyskollen som genomförts i 
Söderhamn och kommer att ta 
del av studien för senare beslut 
om vilka åtgärder som Bollnäs-
Ovanåker vill genomföra. 

Ej påbörjat Lokal styrgrupp 
kommer besluta 
om ansvarig 

Bollnäs kommun kommer att utifrån forskning ta fram konkret grundmål för vad t ex 
omvårdnadspersonal (och kontorspersonal) skall klara fysiskt (för att hålla sig starka). Susan 
kollar om Stina B har information om detta. 
 
Kommer att utvärderas i samband med införande av nya kursplaner. 

 

     

     

     

 



 

Mål 2. Kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på Yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av 

kompetens. 

Aktivitet Status* Ansvarig Uppföljning/planering  
- Vad ska göras?  
- Hur ska det ske? 
- Vem ska göra det? 

Klart när? 

Studerande vid både ungdoms- och 
vuxenutbildningen ska ha gått 
utbildning i dokumentation 

- Läggs till i checklista i APL 
- Ta upp frågan om 

dokumentation vid tre-
partssamtal 

- Utgår från fallbeskrivningar 
vid orienteringskurs 

- Testa ute med handledaren 
– få stöd av handledaren 

Klart Rektorer Finns redan på checklistan. Alla handledare ska lyfta detta. (Tas upp handledarträff 
– Ulrika) 
Förtydliga krav på hur dokumentation utförs i verksamheterna. 
Via handledarträffar samt i lokala styrgruppen. 
Lärare använder ”case” från verksamheter i undervisningen 
Checklistan gås igenom vid trepartssamtal, men systemen ser olika ut. (Lärarna tar 
på sig att trycka på detta) 
Ola fortsätter att försöka få tag på testprogram. Det viktiga är att testa att skriva 
och hur man ska formulera sig. Särskilt när det gäller social dokumentation. 
 
2019-09-20: Trycker nu på vikten av att handledare visar dokumentationssystemet 
under APL under handledarutbildningen. 
Svårt att hitta testprogram – utbildningen bör ske under APL. 
 

 

Genomföra en behovsinventering 
hos arbetsgivarna vad gäller 
utbildningsbehov samt en 
möjlighetsinventering hos utbildarna 
vad gäller möjligheter att möta 
dessa behov. Behovsinventeringen 
ska genomföras halvårsvis i 
september och mars. Inventeringen 
ska gälla t ex flexibla 
undervisningstider, t ex kvällstid, 
distans, ökad tillgänglighet till 
studielokaler, ökad tillgänglighet till 
datorer. 

Påbörjat Arbetsgivare och 
rektorer 

Inventera hur många utbildningsplatser som finns tillgängliga samt vilket behov 
arbetsgivarna har.  
 
2019-09-20: Arbetsgivarna håller på med en inventering. Bra av att samla ihop 
arbetsgivarnas behov av vidareutbildning av personal (för att de ska erhålla 
formell kompetens)?  Även privata arbetsgivare har behov. Chefer kontaktar 
vuxenrektor med sin samlade behovsbild under hösten. 

2019-09-20 
 
 
Uppföljning på 
möte 22/11 



Skapa rutin för att regelbundet 
uppdatera lärare om olika 
datasystem i samtliga verksamheter 

Påbörjat Att utses Ansvarig för digital utveckling (Ingela H) bjuds in av utbildningen för planering 
inför 2020. 
 
2019-09-20: Se även under mål 3. 

December 
 
 
Uppföljning våren -
20? 

     

     

 

3. Öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg. 

Aktivitet Status* Ansvarig Uppföljning/planering  
- Vad ska göras?  
- Hur ska det ske? 
- Vem ska göra det? 

Klart när? 

Den lokala partsgemensamma 
marknadsföringsgruppen arbetar aktivt 
med åtgärder för att marknadsföra 
utbildningen och jobben: 

- Identifiera arenor för 
marknadsföring 

- Skapa förslag till handlingsplan 
- Lokala styrgruppen formulerar 

uppdrag vid respektive tillfälle 
och tillsätter deltagare 

- Samordna marknadsföring för 
Hälsinglands 
utbildningsförbund och lokalt 
college 

Pågår Lokal 
marknads-
föringsgrupp 
på uppdrag av 
lokal 
styrgrupp 

Instagramkonto skapat. 
Program för PRAO håller på att tas fram 
 
2019-09-20: * Möjlighet att utveckla en aktivitet kring teknik under 2020 års VO-
Collegevecka, v 42. Utbyte mellan verksamheter, uppvisning av vilken teknik som 
används. 

• Arbetsgivare har möjlighet att delta vid Öppet hus 23/10-19. Lämna gärna roll-
ups på skolan för att kunna visa upp bredden i branschen. 

• Örjan sammankallar marknadsföringsgruppen under hösten. 
 
 
 
 

 
 
 
Uppföljning 
våren -20? 
 
 
 

Ungdomar som går VO-programmet 
prioriteras till feriearbete inom 
omvårdnad i kommunal verksamhet 

Klart Arbetsgivarna, 
HR-konsult 

Ungdomar som går, eller har sökt VO-programmet prioriterades sommaren 2019. 
Prioriteringen är inskriven i rutinen för feriearbete. 

 

Arbeta fram förslag på hur 
gymnasieelever med VO-Collegediplom 
och goda referenser kan erbjudas en 6-
månaders provanställning efter avslutad 

Påbörjat Lokal 
styrgrupp 

Förslag tas fram av HR-konsult Susan Almé samt verksamhetschef Eva Lahenkorva. 
Presenteras i lokala styrgruppen för beslut.  
Bedömning kommer att göras efter sista praktiken för att ha underlag för beslut inför 
skolslut. 

2019-09-20 



utbildning inom någon verksamhet i VO-
College Bollnäs-Ovanåker. 

Start sommaren 2020. 
 
2019-09-20: Beslutat i socialförvaltningen i Bollnäs kommun i juni -19 att 
provanställning ska erbjudas enligt ovanstående. 

     

     

     

 

*Grön = klart, gul = pågående, röd = ej påbörjat. 


