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Tid: 27/2  kl 13-16 
Plats: Gyllengården, Edsbyn 

 

Ordförande - Örjan Larsson 

 

Närvarande: 
Anita Olsson, arbetsgivare, Ovanåkers kommun 
Lisbeth Ohlsson, arbetsgivare, Ovanåkers kommun  
Agneta Nyegårdh, utbildare, Ovanåkers kommun 
Hillevi Sjöberg, utbildare, Kom Vux 
Magnus Keller, arbetsgivare, Region Gävleborg 
Gunilla Liljendahl, utbildare, Kom Vux 
Anders Danielsson Lans,  utbildare, Kom Vux 
Aina Woxberg – Kommunal, regional 
Helena Westh, Kommunal Ovanåker 
Ann-Sofie Johansson, Kommunal Bollnäs 

 
Agenda: 

1. Välkomna 

Ordförande Örjan Larsson hälsar välkomna och vi tar en kort presentationsrunda. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna gicks igenom, samt kort avstämning kring hur föregående 

möte med ”nystartstankar” uppfattades 

3. Dagordning, input, output och mötesregler 

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

Hur mycket lyftteknik finns för ungdomsutbildningen? Före första praktiken i år 1.  

Bra om arbetsgivarna kan ”bjuda” på mer utbildning vid introduktion. 

 

Regionen har tillsammans med facken tagit fram intruktionsprogram för nyanställd 

personal, med kortare erfarenhet än fyra månader. Finns både för sjuksköterskor 

och undersköterskor. 

  

Trångt om praktikplatser pga många projekt och satsningar. Risk för 

undanträngningseffekt, därför viktigt att vi följer dom åtaganden vi har via VOC 

sedan tidigare. 

 

5. Marknadsföring och kommunikation (stående punkt) 

Viktigt att få in i årshjulet för att få överblick. Finns även en marknadsföringsgrupp 

inom VOC regionalt. Viktigt då att dessa matchar. 14 mars framtidsmässa på 

Torsbergsskolan, 16 mars i Ovanåker med marknadsföring från bl.a. Region 

Gävleborg. Studiebesök på Torsberg årskurs åttor 28, 29, 30 mars och  4, 7 april. 

Strokedagen 9 maj.  

Tills nästa möte granskar vi oss själva kring hur vi vill ”locka” studerande och 

medarbetare. Material, finansiering, upplägg, information, kontaktpersoner.  

Gunilla och Anders inventerar befintligt VOC-material (kommunikationsplan m.m) för 

att se vad som ska lyftas in i årshjulet.  

 



2 

 

 

6. Anställningsbarhet och kvalitet – APL, Kunskaper (stående punkt) 

KIVO diskuterades utifrån påverkan på APL, tillgång och den kommunikativa nivå 

som studenterna befinner sig på. 

7. Kompetensutveckling (stående punkt) 

Utbildning av redan anställd personal diskuterades, utifrån vilka behov som finns ute 

i verksamheterna. Återkoppling önskas från verksamheterna. 

8. Diplom och anställningsbarhet 

Frågan om gymnasiearbetet på arbetsmarknadsutbildningar diskuterades på regional 

nivå. Kommer som uppdrag till rektorerna att se över uppläggen. 

 

9. Mötesformer och storlek på grupp 

Nuvarande upplägg bibehålls tillsvidare. 

10.Årshjul  

Kommer att uppdateras med material från regional nivå och kommunikationsplanen. 

Anders och Susan gör förslag. 

 

11. Anita Olsson från Ovanåker valdes som vice ordförande till lokala 

styrgruppen 

 

12.Från regional styrgrupp 

Regionalt årshjul finns, vad ska in i det lokala årshjulet. Anders och Susan gör förslag. 

Saknas lokalt avtal mellan Hälsinglands Utbildningsförbund och lokalt vård- och omsorgscollege. 

Astrid kommer att ta upp frågan med Jonny avtal med HUF 

Regionala arbetsgrupperna: 

Hälsa: Magnus Keller 

Enkät reviderad, men önskemål om satsning på hållbart arbetsliv diskuteras. 

Validering: Barbro Bylund 

Policy finns, arbete pågår med upplägg för fler kurser  

Kompetensutveckling och karriärvägar: ordf. Jenny Greis 

Gruppen vilande 

 
Branschkrav och KIVO  
Definition av kompetenser pågår 

Önskemål om att skilja ut KIVO finns, men beslut ännu inte tagit 

Deltagande på AF:s mässor från VOC-regionalt (ex Söderhamn) 

 

Nästa lokala styrgrupp och programråd 

Torsdag 13/4 8.30-12.00, Torsbergsgymnasiet  

 


