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Minnesanteckningar lokalt styrgruppsmöte VO-College Bollnäs/Ovanåker - 
Nystartsmöte 
 
Tid: 23/1-17 kl 13-16 
Plats: KomVux, Torsbergsgymnasiet Bollnäs 
 
Närvarande:  
Anita Olsson, arbetsgivare, Ovanåkers kommun 
Lisbeth Ohlsson, arbetsgivare, Ovanåkers kommun 
Ewa Hellman, arbetsgivare, Aleris 
Pia Olsson, utbildare, Kom Vux 
Ingegerd Hedberg, utbildare, Kom Vux 
Agneta Nyegårdh, utbildare, Ovanåkers kommun 
Magnus Keller, arbetsgivare, Region Gävleborg 
Kristina Ellström, arbetsgivare, Nytida Hedens omvårdnadscenter 
Gunilla Liljendahl, utbildare, Kom Vux 
Ewa Sjöbom, arbetsgivare, Bollnäs boendekooperativ 
Barbro Bylund, utbildare, HUF 
Anneli Persson, arbetsgivare, Bollnäs kommun 
Weronica Bodin, arbetsgivare, Bollnäs kommun 
Jannett Källänge, arbetsgivare, Bollnäs kommun 
Susan Almé, arbetsgivare, Bollnäs kommun 
Astrid Skoglund, processledare 
 

1. Välkomna 
Ordförande hälsar välkomna och vi tar en kort presentationsrunda. 
 

2. Ordinarie och ersättare i lokal styrgrupp 
Kontaktlista skickas runt och uppgifter uppdateras.  
 

3. Vad vill vi få ut av VO-Collegedeltagandet? 
Alla verksamheter redovisar viktiga mål med deltagandet i VO-College. Följande 
lyfts: 

 Att säkerställa att det finns nya, utbildade och anställningsbara personer 
att tillgå 

 Att utbildningen håller hög kvalitet 
 Tydliggöra behovet av utbildad personal, t ex när det saknas specifik 

kompetens i verksamheter 
 Bättre kunskap om vad som ingår i reguljära utbildningen 
 Att planera för uppdragsutbildningar vid behov 
 Möjlighet till kunskapsöverföring mellan verksamheter 
 Möjlighet att lyfta praktiska problem ute i verksamheter eller i samarbete 

skola-arbetsliv för att snabbt kunna hitta lösningar 
 Som arbetsgivare bidra med APL-platser 
 Fokusera på relevanta ämnen på mötena – arbeta målrelaterat 
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 Gemensamt arbeta mot att höja statusen för yrket/branschen 
 Jobba för att anställda klarar jobbet långsiktigt 
 Möjligheter att skapa fler samarbetsvägar mellan skola – arbetsliv, t ex vg 

marknadsföring, statushöjning och studiebesök 
 Viktigt att praktiksamordningen även i fortsättningen fungerar bra och att 

handledarna har förutsättningar att klara sitt uppdrag 
 
 

Efter diskussion i gruppen enades om att under 2017 prioritera följande tre 
”kärnområden”: 

 Anställningsbarhet 
 Kompetensutveckling (i utbildningen och på arbetsplatserna) 
 Marknadsföring 

 
 
 

4. Fortsatt arbete mot våra mål 
Gruppen är enig med att syftet med att arbeta utifrån VO-Collegemodellen är 
tydligt och att behov av det finns. För att verkligen kunna komma vidare med 
arbetet med målen föreslås att ”djupdyka” i specifika frågor och att se till att alla 
bidrar inom det område som man själv har kompetens till. 
 

5. Sammanfattning av gruppdiskussioner 
Gruppen delades in i två mindre grupper, vilka diskuterade fortsatt arbete med 
de prioriterade områdena. Grupperna utgick från kvalitetsplanen för 2014-2019 
och försökte hitta konkreta aktiviteter att arbeta med för att lägga grund till 
fortsatta arbetet i lokala styrgruppen. 
 
Aktiviteter läggs in i kvalitetsplanen vilken uppdateras och läggs ut på hemsidan. 
 
Marknadsföring 
Gruppen tittade även på den lokala kommunikationsplanen som grund för 
diskussionen. 

 Lokala kommunikationsplanen är idag omfattande, omöjlig att gå igenom 
denna på varje möte 

 Samordnare på skolan gör ett årshjul med marknadsföringsinsatser 
utifrån kommunikationsplanen, vilket ger överblick för arbetsgivare och 
möjligheter till bättre planering. Marknadsföringsplanen jämkas ihop med 
gymnasiets marknadsföringsplan. 

 Fast punkt ”Marknadsföring och kommunikation” på dagordningen. 
Samordnarna deltar på mötet vid behov och rapporterar. 

 Behov av tydliggörande av vad vi marknadsför och till vem – VO-College? 
Yrket? Arbetsgivarna? Utbildningen? Olika målgrupper? 

 Viktigt att lyfta fram bredden – både arbetsgivare och yrken 
 

                Kompetensutveckling 
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 Viktigt att skilja på kompetensutveckling i utbildning och av medarbetare 
 I ordinarie utbildningsutbudet kan kompetensutveckling handla om att 

säkra att elever bygger på den kunskap och kompetens som krävs för 
anställningsbarhet 

 Kompetensutveckling för medarbetare kan VO-Collegegruppen bidra till, 
genom t ex: 

o Att vårdlärare auskulterar ute i verksamheter 
o Att ge uppdragsutbildningar för att stärka kunskap inom specifika 

områden 
o Bjuda in till ”gemensamma utbildningar” 
o Att informera till samverkan om det pågår utbildningar ute i 

verksamheter. Kanske kan fler från andra 
verksamheter/utbildningen (lärarrepresentanter?) delta? 

 
                  
 
                   Anställningsbarhet/praktikplatser 

 Äldreomsorgen behöver anställa fler, för det kan statusen för området 
behöva höjas. Äldreomsorgen är det första elever möter på 
utbildningen, vilket ev kan ge ett intryck av att det är ”enkelt”, vilket ju 
inte stämmer. 

o Se om det går att ändra utformning av kursordning för att 
jämställa äldreomsorg med andra områden 

 En introduktion kan behövas när man kommer ut från utbildningen. 
Man är som elev inte ”klar”. 

 Organisatoriska förändringar kan krävas hos arbetsgivare för att höja 
status – fasta anställningar är eftersträvansvärt 

 Delegerings- och förflyttningsteknikutbildning skulle kunna ske på 
skolan för att öka samarbete och ge bättre flöde 

 Lägga in studiebesök/fältstudier i verksamheternas årshjul kan 
underlätta för planering 

 Använda ”säljande” personal som kan berätta om verksamheterna vid 
studiebesök – beroende på syfte med besöket 

 Gemensam hot- och våldsutbildning 
 Arbeta med dokumentationssystemet gemensamt 

 
6. Planering framåt 

 Gemensamt årshjul för lokala styrgruppen. Susan och Anders arbetar 
vidare med ett förslag som gruppen kan ta ställning till. 

 Ny mötesagenda (stående punkter): 
o Marknadsföring och kommunikation 
o På gång i verksamheterna, problem (kort och vid behov) 
o Anställningsbarhet/kvalitet 

 APL 
 Kunskaper 

o Kompetensutveckling 
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 Roterande mötesplatser 
 

7. Mötet avslutas 
 
/Vid tangentbordet Astrid Skoglund 
 

 


