
   
 

  Datum 
 

Minnesanteckningar från handledarträffarna 28/11 och 5/12 2018 
 

Årets tema för handledarträffarna var planering av elevernas APL- utveckling och 

progression, att utveckla handledarskapet. 

 

Det var närmare 70 deltagande handledare från olika verksamheter på årets handledarträffar.  

 

Vi startade som vanligt med att titta på föregående års praktikutvärderingar från handledare 

och från elever och vi kunde konstatera att utvärderingarna var till övervägande del mycket 

positiva! Både elever och handledare var nöjda med APL-perioderna.  

 

Tyvärr var det ganska få handledare som hade gjort utvärderingen HT-18, endast ca. 20 

stycken. Vi hjälps åt att påminna varandra att göra utvärderingarna, viktigt att allas 

synpunkter kommer fram. Utvärderingarna redovisas både här på träffarna men även på 

chefsträffarna. 

 

Vi tittade även på anteckningarna från senaste VOC-mötet som också var programråd och de 

synpunkter som kom från eleverna. Hela protokollet finns att läsa under ”Minnesanteckningar 

lokal styrgrupp”. 

 

Årets handledare Anna Persson från Kvarnvägen 4 Bollnäs som även blev nominerad som 

regionens handledare. 

Årets arbetsplats blev Gullvivan i Edsbyn. 

Stort grattis! 

 

Några nyheter från skolans sida:  

Från och med nästa år så kommer eleverna ha med sig ett frankerat och adresserat kuvert som 

handledaren ska skicka in bedömningsblanketten i efter avslutad APL. Det är bara att skriva 

kontaktlärarens namn på kuvertet. 

I januari kommer det att starta en orienteringskurs mot vård och omsorg som vänder sig till 

personer som inte har svenska som modersmål men som är nyfiken på att ev. påbörja 

utbildningen till hösten. De får då läsa delar av några omvårdnadskurser utan att få betyg så 

att de är förberedda inför studier och förstår vad det innebär att jobba inom yrket. 

Om en elev ute på APL säger att de inte kan jobba kvällar och helger så kontakta omedelbart 

kontaktläraren för att diskutera problemet. Alla elever blir informerade innan APL att de ska 

följa handledarens schema. 

Eva-Marie Högberg från Anhörigstödet informerad också om en föreläsning dit alla var 

välkomna. 

 

Vi hade diskussioner om att på sikt utveckla handledarskapet för att tydligare kunna följa och 

dokumentera elevens utveckling under APL-perioden. Det finns redan idag en planering för 

elevens praktikveckor på några arbetsplatser där arbetsgruppen gemensamt har funderat över 

vad som kan förväntas av eleven under perioden. Handledaren bör ha en bild av vad man 

förväntar sig att eleven ska ha för kunskaper och färdigheter med sig när praktiken avslutas. 

Utifrån det så kan praktiken planeras vecka för vecka. Det är bra för eleven att få veta från 

början vad som förväntas av den. Det är även bra för personalgruppen att det finns en 

planering om den ordinarie handledaren blir sjuk t.ex.  
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Det underlättar även vid halvtidsbedömningen om det finns tydliga målsättningar 

dokumenterade. Dessa kan då följas upp och det sätts nya mål som man tillsammans kan följa 

upp vid slutbedömningen.  

Checklistan kan vara en hjälp men det är även många ”mjuka” värden som behöver tränas och 

läras in. Som t.ex. bemötande och kommunikation, både muntlig och skriftlig, respekt för 

integritet och delaktighet. Men även att identifiera, analysera och lösa olika 

omvårdnadsproblem, att vara kreativ och kunna ta initiativ. Eleverna ska även under praktiken 

börja utveckla en yrkesidentitet, förstå yrkeskulturen och bli en dela av yrkesgemenskapen på 

arbetsplatsen. 

Vid det första samtalet som handledaren har med eleven är det viktigt att ta reda på var i 

utbildningen eleven befinner sig, vilka praktikplatser eleven har varit på innan. Handledaren 

behöver även fundera på vilka egenskaper som är viktiga att ha när man jobbar inom just den 

här verksamheten och vilka arbetsuppgifter som är vanliga och utmärker just den här 

verksamheten. 

Denna fråga kommer vi att behöva diskutera fler gånger och den kommer säkert upp på nästa 

handledarträff också. Men förhoppningsvis så kan det vara ett sätt att vidareutveckla 

handledaruppdraget och ge eleverna en ännu mer givande praktik. 

 

 

 

  

 

 

 

Tack för två mycket trevliga träffar och hoppas att vi ses igen nästa år! 

 

Vid pennan 

Barbro Bylund, vårdlärare CFL vård Bollnäs 
 

 


