
Aktivitetsplan VO-College Bollnäs-Ovanåker 2019-2024 

Fyll i aktivitetsplanen löpande. Halvårsvis skickas en uppdaterad version in till regional styrgrupp för uppföljning. Skapar ni nya aktiviteter, skriv in dessa på ny rad i aktuell 
tabell. 

Mål 1. Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

Aktivitet Status* Ansvarig Uppföljning/planering  
- Vad ska göras?  
- Hur ska det ske? 
- Vem ska göra det? 

Klart när? 

Utbilda steg 1-2-handledare 
utifrån arbetsgivarnas och 
utbildningarnas behov. VO-
College Bollnäs-Ovanåker ser 
positivt på att eleverna går 
Skolverkets 
handledarutbildning under 
skoltid. Bedömning av behov 
görs genom behovsanalys. 

Ej påbörjat Lokal 
styrgrupp/rekto
rer 

  

På sikt eventuellt införa 
språkombud som funktion 

Ej påbörjat Lokal styrgrupp   

Vi följer det regionala projektet 
Fyskollen som genomförts i 
Söderhamn och kommer att ta 
del av studien för senare beslut 
om vilka åtgärder som Bollnäs-
Ovanåker vill genomföra. 

Ej påbörjat Lokal styrgrupp 
kommer besluta 
om ansvarig 

  

     
     
     

 

 



Mål 2. Kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på Yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av 
kompetens. 

Aktivitet Status* Ansvarig Uppföljning/planering  
- Vad ska göras?  
- Hur ska det ske? 
- Vem ska göra det? 

Klart när? 

Studerande vid både ungdoms- och 
vuxenutbildningen ska ha gått 
utbildning i dokumentation 

- Läggs till i checklista i APL 
- Ta upp frågan om 

dokumentation vid tre-
partssamtal 

- Utgår från fallbeskrivningar 
vid orienteringskurs 

- Testa ute med handledaren 
– få stöd av handledaren 

Ej påbörjat Rektorer   

Genomföra en behovsinventering 
hos arbetsgivarna vad gäller 
utbildningsbehov samt en 
möjlighetsinventering hos utbildarna 
vad gäller möjligheter att möta 
dessa behov. Behovsinventeringen 
ska genomföras halvårsvis i 
september och mars. Inventeringen 
ska gälla t ex flexibla 
undervisningstider, t ex kvällstid, 
distans, ökad tillgänglighet till 
studielokaler, ökad tillgänglighet till 
datorer. 

Påbörjat Arbetsgivare och 
rektorer 

  

Skapa rutin för att regelbundet 
uppdatera lärare om olika 
datasystem i samtliga verksamheter 

Ej påbörjat Att utses   

     
     



3. Öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg. 

Aktivitet Status* Ansvarig Uppföljning/planering  
- Vad ska göras?  
- Hur ska det ske? 
- Vem ska göra det? 

Klart när? 

Den lokala partsgemensamma 
marknadsföringsgruppen arbetar aktivt 
med åtgärder för att marknadsföra 
utbildningen och jobben: 

- Identifiera arenor för 
marknadsföring 

- Skapa förslag till handlingsplan 
- Lokala styrgruppen formulerar 

uppdrag vid respektive tillfälle 
och tillsätter deltagare 

- Samordna marknadsföring för 
Hälsinglands 
utbildningsförbund och lokalt 
college 

Pågår Lokal 
marknads-
föringsgrupp 
på uppdrag av 
lokal 
styrgrupp 

  

Ungdomar som går VO-programmet 
prioriteras till feriearbete inom 
omvårdnad i kommunal verksamhet 

Pågår Arbetsgivarna   

Arbeta fram förslag på hur 
gymnasieelever med VO-Collegediplom 
och goda referenser kan erbjudas en 6-
månaders provanställning efter avslutad 
utbildning inom någon verksamhet i VO-
College Bollnäs-Ovanåker. 

Ej påbörjat Lokal 
styrgrupp 

  

     
     

     
 

*Grön = klart, gul = pågående, röd = ej påbörjat. 


