
Minnesanteckningar från Bollnäs-Ovanåker lokal styrgrupp 
Vård- och omsorgscollege 2019-03-22 

Deltagare 

Susan Almé  Bollnäs kommun 

Ola Wikman  Vårdlärare, HUFB 

Ann-Sofie Johansson kommunal Bollnäs 

Örjan Larsson  Bemanningsenheten 

Anders Danielsson Lans HUFB 

Eva Lahenkorva Socialförvaltningen, Bollnäs kommun 

Ulrika Lövgren  Vårdlärare, HUFB 

Weronica Bodin Bollnäs Kommun 

Imo Olsson  Kommunal Ovanåker 

Marie Nordin  Humana Neuropsyk 

Magnus Keller  Region Gävleborg 

Gunilla Liljendahl HUFB 

Mattias Benke  HUFB 

Hillevi Sjöberg  HUFB 

Ewa Hellman  Aleris 

Inger Abrahamsson HUFB 

Siri Nordström KomVux-elev 

Agnes Åsblom  KomVux-elev 

Mohammad Sorash Vo18-elev 

1. Välkomna 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna. Programråd genomfördes med elever från tre 

årskurser.  

2. Val av justerare 

Weronica Bodin 

3. Föregående protokoll 

Eva Lahenkorva återkopplade föregående protokoll. Den adressen till vård- och omsorgscollege 
är www.vo-college.se och till VO-College Gävleborg är den rätta adressen www.vo-
college.se/gavleborg. Adressen till vår egen plattform är www.hufb.se/voc. 

 

4. Protokoll Regional styrgrupp 

Eva Lahenkorva återkopplade från den regionala styrgruppen. Prioriterade uppdrag regionalt är 

att arbeta för att kunna ge språkombudsutbildning årligen samt att arbeta för att integrera teknik 

i utbildningen i högre utsträckning. Dessutom pågår ett samarbete med VO-College 

Västernorrland för att utveckla och testa steg 3-handledarutbildning. 

 

 

http://www.vo-college.se/
http://www.vo-college.se/gavleborg
http://www.vo-college.se/gavleborg
http://www.hufb.se/voc


5. Omcertifiering 

Susan Almé gick igenom de dokument som är kopplade till utvecklingsarbetet framåt; 

aktivitetsplan, planering och material för uppföljning samt flexenkäter för utvärdering av 

flexibilitet i vuxenutbildningen. 

Gruppen valde att som första aktivitet börja med aktiviteten kopplad till dokumentation. 

6. Styrgrupp 

Genomgång av den maillista som finns över deltagare i den lokala styrgruppen. (Se bilaga). 

7. På gång i verksamheterna, problem – kort och vid behov (stående punkt) 

Ingen rapport. 

8. Marknadsföring och kommunikation  

Örjan rapporterade från arbetsgruppen. Ulrika Lövgren, Örjan Larsson och Ewa Hellman kommer 

att ta fram ett förslag på PRAO-program och lämpliga enheter (personer). Innan första PRAO-

perioden samt inför gymnasievalet kommer riktade kampanjer att genomföras på sociala medier. 

Lokala styrgruppen beslutade att öppna ett Instagram-konto för att marknadsföra utbildningen 

och våra arbetsplatser. 

9. Övriga frågor 

Eva Lahenkorva lyfte att det är dags att utse årets handledare samt årets arbetsplats. Under 

perioden 1 januari – 20 maj har man möjlighet att nominera. Vid mötet 21 maj kommer de 

nominerade att presenteras så att styrgruppen kan utse lokal vinnare. Följande länk används för 

nomineringarna http://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/Utbildning-och-

forskning/Vard--och-omsorgscollege/arets-handledare-och-arets-arbetsplats/. 

10. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för engagemanget och ett bra möte samt avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Justeras 

 

 

Susan Almé   Eva Lahenkorva Weronica Bodin 
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