
Lokal styrgrupp Vård- och omsorgscollege Bollnäs/Ovanåker 2016-01-28 

Susan Alme (ordförande), Lina Holm (Vo13), Filippa Edström Bergström (Vo13), Janett Källänge 
(enhetschef Äldreomsorg), Anders Danielsson Lans (rektor Komvux), Maria Halvarsson 
(Praktiksamordnare Region Gävkeborg), Anita Svantesson (Vårdlärare), Elin Jonsson (Vo14), Josefine 
Malm (Vo14), Ingegärd Hedberg (Syv Bollnäs), Inger Abrahamsson (Syv Bollnäs), Anders Englund (Syv 
Ovanåker), Gunilla Liljendahl (Praktiksamordnare Komvux), Ulrika Lövgren (Vårdlärare), Helena 
Westh (Kommunal Ovanåker), Ellinor Nordh (Kommunal Bollnäs), Weronica Bodin (Bemanningen 
Bollnäs), Ewa Sjöbom (Bollnäs Boendekooperativ), Nina Larsson (Vårdlärare), Nathalie Fahlström 
(Vuxenstuderande), Angelica Holm (Vuxenstuderande). 

Programråd (Elever deltar) 
Diskussionsfrågor  

- Hur påverkar det er situation att både heltidsstudera och arbeta på vikariat (korttid och över 
sommarens tre perioder).  

Första perioden kan starta redan från första juni, med introdagar kanske tidigare. Vågar inte 
säga nej, med risk för att missa möjlighet till jobb/vikariat. 

 

- Har ni några förslag på hur er situation skulle kunna underlättas?  

Introduktion på helger skulle kunna vara ett alternativ. 

Mer distansmöjligheter, bättre framförhållning och inlämningstider. Skall inte straffas för att 
man är borta och väljer att jobba. 

Påverkan introdagar:  Dilemman för eleverna som både vill få ett jobb, men inte få skolk.  
 

- Hur ser ni på yrkets status och möjlighet till yrkesutveckling?    

Synen utifrån på VO, är nedvärderande. Man ser att det finns möjlighet till att det finns jobb, 
men innehållet reduceras till att ”torka skit”. Man skulle kunna vända på koncepten och 
våga använda det i marknadsföringen.   

Viktigt att jobba med den interna känslan kring sitt arbete, så att vi får spontan 
marknadsföring. 

Status högre på sjukhus. Möjligheter att flytta runt inom organisationen, ex från 
äldreomsorg till hemtjänst. Extra kurser efter examen skulle kunna höja kompetens och 
skapa utveckling. Införa vårdbiträden skapar nivåer. Skillnad i delegation utifrån utbildning 
eller inte kan påverka synen på yrket. 

Borde få fördelar genom att ha gått Vo, ev förtur till kommunala ferietjänster m.m. 

Högre lönenivåer, viktigt men har inte lyfts så mycket i elevgrupperna. 
 

Rapport från Regional styrgrupp 
Valborg – validering gentemot utlandsfödda, projekt som drivs från Sandviken. 
Regionala arbetsgruppen för kompetensutveckling och karriärvägar. Ing-Marie Gustafsson kliver av 
pga nytt arbete och ny sammankallande är Jennie-Ann Greis. 
Regionala arbetsgruppen för Hälsa ligger nu vilande i väntan på direktiv från Regionala styrgruppen. 
Förslag på regional VOC-dag 18 oktober. 
 



Kivo – Kvalitetssäkrad inkludering inom vård och omsorg  
Lokal arbetsgrupp formerad i Bollnäs med deltagare från kommunen, AF, AME och utbildare. 
Hela projektet innebär en samordnad kedja från rekrytering av utlandsfödda via AF till 
anställningsbarhet (kanske via AME) inom verksamheterna. Delar i projektet handlar om praktik, 
utbildning, språkstöd och kulturstöd. Arbetsgruppen kommer att identifiera befintliga strukturer och 
arbetssätt för att se hur dessa kan integreras med Kivo-tänket. Hur ersättning till handledare och 
verksamheter ska finansieras och fördelas behöver utredas.  
 

Regional utvärdering – självskattning av den lokala styrgruppens arbete 
Åtgärder krävs från punkter där vi värderade oss lågt. De frågor som fick låg värdering hade problem i 
frågeställningen. Frågeställningarna i kvalitetsplanen måste revideras innan fortsatt arbete sker.   
 

Genomgång av APL-enkät 
Gunilla och Nina gick igen utvärderingarna av höstens APL. Återkommande frågetecken kring 

språknivå fanns i materialet. 

 

Vid tangentbordet 

Anders Danielsson Lans  


