
 

 

 

Tid: 2018-02-22  

Plats: Komvux Bollnäs 

Ordförande – Eva Lahenkorva 

 

Närvarande: 

Ida-Mari Olsson, Kommunal Ovanåker 

Agneta Nyegårdh, SYV, Ovanåkers kommun 

Magnus Keller, arbetsgivare, Region Gävleborg 

Hillevi Sjöberg, Lärare Torsbergsgymnasiet 

Gunilla Liljendahl, praktiksamordnare KomVux: 

Anders Danielsson Lans, Rektor KomVux,  

Fredrik Olofsson, Rektor Torsbergsgymnasiet 

Susan Almé, HR-konsult Bollnäs Kommun 

Ann-Sofie Johansson, Kommunal Bollnäs 

Elisabeth Persson, Hedens Omvårdnadscenter 

Astrid Skoglund, Processledare Vård- och omsorgscollege 

Jannett Källänge, Arbetsgivare 

Linnea Lindqvist, Arbetsgivare 

Lena Lindqvist – Enhetschef Ovanåker 

Ingegärd Hedberg, Syv Komvux Bollnäs 

 
 

1. Föregående minnesanteckningar 
 

2. Programråd  

Hur marknadsför vi undersköterskeyrkets/utbildningens alla möjligheter?  

• Får både poäng och ett yrke, bra underlag för gymnasieexamen 

• Bra arbetsmarknad 

• Personlig utveckling som kan användas i alla yrken 

• Den viktiga samhällsfunktionen – utan vården funkar inte samhället 
 

• Hemsidan viktig, saknas intervjuer, kurser, yrkesroller, information om hur olika upplägg av 
vårdutbildningen ser ut (reguljär tre terminer, kompetenslyftet, flexlärling m.m.). 

• Facebook, Instagram, viktigt att koppla ihop de olika delarna! 

• SnapChat 

• Framtidsmässa 
 

Hur marknadsför vi alla olika typer av verksamheter/arbetsgivare som finns? 

• Lön  

• Arbetsmarknad – stor arbetskraftsbrist 

• Yrkesroller 
o – Undersköterskor, här finns vi!!!!  
o – Inte bara undersköterska, dessa roller finns också!!!  
o – Först var jag undersköterska, sen blev jag …….. 
o – Det bästa med mitt jobb är …… 
o – Vården är så viktigt för att …..  

 
 
 

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker                                          



 

 

• Arbetsgivare 
o – Det här är vi som samarbetar (för en trygg framtid !!!!!)  
o – Så här kommer du in i yrket hos oss!!! 
o – Vi behöver (så här många) inom de närmaste åren! 
o – Fler män som syns! 

  
Uppdrag till lokala marknadsföringsgruppen utifrån konkretiserade frågeställningar.  

• Vad vill vi ha för material till vilket medium/kanal? 

• Vem ansvarar för att få fram material i respektive verksamhet? 

 

3. Återcertifiering – plan för Bollnäs/Ovanåker 
 

Regional nivå och processunderlag 
Astrid presenterade en processbild som underlag för att planera skrivandet av ansökan. 
Utgångspunkter kommer från regional nivå, med ett första avstamp i Kickoff-dagarna i Gävle. De 
huvudspår som framkom under dessa dagar var: 

• Hur branschen blir attraktiva arbetsplatser/arbetsgivare 

• Hur jobbar vi med utveckling inom språk, teknik och kompetens. 
 
Uppdelning i två lokala ”skrivgrupper” 

• Nuläge och bakgrund 

• Framtid och utveckling 
 

Extra lokal styrgrupp torsdag 2018-05-31 13.30-16.00 på Komvux (konferensrummet). 
 

4. Årets handledare och arbetsplats 

Nominering behövs under mars-april. Sköts av utbildaren! 
 

5. Vårdbiträdesutbildning i Ovanåker 
Viktigt att vi tänker på möjligheter att ta emot personer med delar av en vårdutbildning. 
Upplägg behövs både hos arbetsgivare och utbildare. 
 

6. Körkort  
Gäller från 1 januari 2019 för ungdomselever på Vård- och omsorgsprogrammet som går ut med 
godkända betyg och vid ansökanstillfället är folkbokförda i Bollnäs kommun. Stöd utgår för faktiska 
kostnader upp till 15 000kr. 
 

7. Nästa möte och mötet avslutas 
Onsdag 18 april 8.30-12, Komvux konferensrum 
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Eva Lahenkorva – Lokal ordförande 
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Fredrik Olofsson - Justerare  
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Anders Danielsson Lans - Sekreterare  

 


