
Minnesanteckningar från Bollnäs Ovanåker lokal styrgrupp 
Vård- och omsorgscollege 2018-08-30 

Närvarande:  
Susan Almé                           HR-konsult Bollnäs Kommun 
Hillevi Sjöberg                       Vårdlärare gymnasiet 
Ann-Sofie Johansson          Kommunal 
Örjan Larsson                         Bemanningen 
Gunilla Liljendahl                  Praktiksamordnare vårdutbildningen 
Fredrik Olofsson                    Rektor Torsbergsgymnasiet 
Ulrika Lövgren                       Vårdlärare Vux 
Ingegärd Hedberg                SYV Vux Bollnäs 
Agneta Nyegårdh                   SYV Vux Ovanåker 
Elisabeth Persson                 Hedens omvårdnadscenter 
Anette Ståhl                           Gruppbostad LSS, Ovanåker, Medarbetare Årets arbetsplats 
Ingrid Larsson                          Enhetschef LSS, Ovanåker, Chef vid Årets arbetsplats 
I-M Olsson                             Kommunal Ovanåker 
Weronica Bodin                   Enhetschef Bollnäs kommun 
Astrid Skoglund                        Processledare VO-College Gävleborg 
Eva Lahenkorva Lokal ordförande 
Joacim Thomson                   Arbetsförmedlingen 
Anders Danielsson Lans Rektor vuxenutbildningen 
Ewa Hellman                          Aleris 
 

Utnämning av årets handledare och arbetsplats 
• Årets lokala handledare blev Anna Persson (OF Kvarnvägen 4) 

• Nominerade till årets lokala arbetsplats blev Kvarnvägen 4 i Bollnäs och Gullvivans 
gruppbostad i Ovanåker. Gullvivan blev vinnare. 

 

Branschinformationsdag 16 okt, handläggare AF och Syv (AF anordnar) 
• Fyra medarbetare från olika branschområden behövs för info 

o Verksamheterna ansvarar – återkoppling till Astrid   

• Vuxenutbildning – info om vad det är och olika typer av upplägg, ca 45 min (SYV eller rektor?) 

Återcertifieringsarbete 
Presentation/anteckning bifogas detta utskick. (Nedanstående är endast mål och prioriterade 

aktiviteter) 

Återcertifieringsmål 

Vård- och omsorgscollege Gävleborg har på regional och lokal nivå en aktiv samverkan mellan 

utbildningsanordnare, arbetsgivare och Kommunal för att: 

1. Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 

2. Kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå 

vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av kompetens 

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

 



 

Prioritering lokala aktiviteter Bollnäs-Ovanåker 

Mål 1, aktiviteter:  

• Utbilda steg 1-2 handledare utifrån arbetsgivarnas och utbildningarnas behov och på sikt ev 

även införa språkombud som funktion 

Mål 2, aktiviteter: 

• Studerande vid VO ska ha gått utbildning i dokumentation (när, vad, var, hur)? 

• Fokus i handledarutbildningen 

• Testa ute med handledaren – få stöd av handledare 

• Behovsinventering hos arbetsgivarna vad gäller utbildningsbehov och möjlighetsinventering 

hos utbildarna vad gäller möjligheter att möta dessa behov – halvårsvis, september/mars, ex: 

flexibla undervisningstider, t ex kvällstid, distans, ökad tillgänglighet till studielokaler, ökad 

tillgänglighet till datorer 

Mål 3, aktiviteter: 

• Lokala marknadsföringsgruppen arbetar aktivt med åtgärder för att marknadsföra 

utbildningen och jobben 

• Identifiera arenor för marknadsföring 

• Lokala styrgruppen formulerar uppdrag och tillsätter deltagare 

• Samordna marknadsföring för HUF och lokalt college 

• Ungdomar som går VO ska prioriteras till feriearbeten inom omvårdnad 

• Arbeta fram ett förslag på hur elever med VO-Collegediplom och goda referenser kan 

erbjudas en 6-månaders provanställning efter avslutad utbildning 

 

Övriga frågor  
• 18 elever i Vo-programmets åk 1 

• Inga elever från Ovanåker (förändring har skett) 

• Även få sökande från Ovanåker till Vuxenutbildningen 

• Vårdbiträdesutbildning i Ovanåker bör certifieras 

• VOC-veckan v42, lokal aktivitet bör anordnas 
 

Nästa möte 25 oktober inklusive programråd 08.30 – 12.00 Torsbergsgymnasiet 
 

Extra certifieringsmöte fredag 23 november 08.30 – 12.00 


