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Minnesanteckningar lokalt styrgruppsmöte VO-College Bollnäs-Ovanåker 
 
Tid: Torsdag 13/4-17 kl 10-12 
Plats: Torsbergsgymnasiet, Bollnäs. 
 
Närvarande: 
Barbro Bylund Lärare Komvux 
Weronica Bodin Enhetschef, Bollnäs kommun 
Örjan Larsson Bemanningen, Bollnäs kommun 
Ewa Hellman  Aleris Specialistvård Bollnäs 
Ewa Sjöbom  Bollnäs Boendekooperativ 
Gunilla Liljendahl CFL, Bollnäs 
Magnus Keller Region Gävleborg 
Helena Westh Kommunal, Ovanåker 
Anita Olsson  Enhetschef, Ovanåkers kommun 
Aina Woxberg Kommunal Region Gävleborg 
Lisbeth Ohlsson Enhetschef, Ovanåkers kommun 
Ann-Sofie Johansson Kommunal, Bollnäs 
Susan Almé  Lokal ordförande, Bollnäs kommun 
Lena Bertilsson Karlslund 
Inger Abrahamsson SYV Torsbergsgymnasiet 
Ingegärd Hedberg SYV CFL Komvux Bollnäs 
Pernilla Svensson SYV CFL Komvux Bollnäs 
Anita Svantesson CFL Bollnäs 
Hillevi Sjöberg Lärare Komvux 
Fredrik Olofsson Rektor Torsbergsgymnasiet 
Astrid Skoglund Processledare VO-College Gävleborg 
Anders Danielsson Lans Rektor Komvux 
 

 
1. Ordförande hälsar välkommen 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
Gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
3. På gång i verksamheterna, problem – kort och vid behov 
Utbildningen: På gång med en ”bodelning” av ungdoms- och vuxenutbildningens personal och 
elever samt införande av semestertjänst.  
 
4. Marknadsföring och kommunikation 
En lokal marknadsföringsgrupp bildas av: Örjan Larsson (sammankallande), Anita Olsson, Ewa 
Sjöbom samt en deltagare från Aleris (Ewa H kollar). 
 
Ovanåker har hittat ett bra marknadsföringskoncept där man bland annat gjort intervjuer med 
personal samt tagit fram nytt profilmaterial. 
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Gunilla, Anders och Susan tittar vidare på vilka aktiviteter som definierats i befintligt VO-
Collegematerial (t ex kommunikationsplanen) som bör lyftas in i lokalt årshjul. 
 
Hillevi kommer att delta i regionala marknadsföringsgruppen som representant för Bollnäs-
Ovanåker.  
 
Upplevelsebaserade vårddagar kommer anordnas i Gävle (25-26/9) samt i Hudiksvall (27-28/9) 
i samarbete med AFs projekt Ung Framtid. Bollnäs-Ovanåker kommer höra till Gävledagarna och 
projektdeltagare från projektet bussas dit för att delta i upplevelsebaserade verkstäder. 
Verkstäderna bemannas av ambassadörer från verksamheter från deltagande orter. Alla dagar 
avslutas med en mässa, där arbetsgivare, utbildare och fackföreningar är välkomna att delta. 
 
5. Anställningsbarhet och kvalitet – APL, Kunskaper 
Ett uppdrag har lagts inom Bollnäs kommun vad gäller att öppna upp för 
tillsvidareanställningar. Beslut om uppdraget och hur man ska gå vidare fattas under våren. 
 
SKL och Kommunal har lagt en avsiktsförklaring om kompetenshöjning inom äldrevård och 
hälso- och sjukvård, inkl karriärsteg och önskemål om nationellt likvärdig utbildning. 
Vid dagens möte diskuteras att eventuella förändringar av kompetenskrav också behöver synkas 
ihop med utbildningarna, samt vikten av att arbeta i linje med nationella riktlinjer. 
  
6. Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling- och karriärvägsutredning pågår i Region Gävleborg. 
 
Utbildningarna har sökt statsbidrag för kompetenslyft för vårdlärare, med fokus på kollegialt 
lärande. Statsbidrag är även sökt för kompetensutveckling för tidsbegränsat anställd personal 
inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, samt för flexutbildning och trainee. 
 
Nio traineetjänster är på gång. Det har varit svårt att få ihop en grupp då det är svårt att 
definiera vilka som räknas som trainee.  
 
Personal i Ovanåker kommer få förflyttningsutbildning i vår. Ett nytt demensboende planeras. 
 
Vårdlärarna önskar kunna hålla sig uppdaterade vad gäller tekniker och internutbildningar i 
kommunerna för att ge elever som kommer ut i verksamheterna bättre förutsättningar. 

- Weronica undersöker med kontaktperson på kommunen om det går att samarbeta kring 
utbildningar ute i verksamheter alternativt om kommunen kan besöka VO-College skolor 
för att informera om utbildningsinnehåll.  

- Finns möjlighet för lärarna att få tillgång till kommunens dokumentbank/få information 
om hur man arbetar?  

 
7. Diplom och anställningsbarhet 
Nya diplomregler börjar gälla vt -17 för gymnasiet, juli 2018 för vuxenutbildningen. Du hittar de 
nya reglerna här. 
 
8. Mötesformer och storlek på grupp 
Samtliga får i uppdrag av ordförande att fundera på hur stor styrgrupp som är rimlig samt hur 
möten kan läggas upp. 
 

https://www.vo-college.se/certifiering/diplom-fran-vard-och-omsorgscollege
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9. Vecka 42 – VO-Collegeveckan 
Lokala marknadsföringsgruppen tittar på aktiviteter som kan genomföras under VO-
Collegeveckan. 
Måndag v 42 (16/10) planeras regional konferens, primär målgrupp kommer vara handledare. 
 
10. Årets handledare och årets arbetsplats 
Utbildningen har börjat fråga elever om årets handledare och idéer om årets arbetsplats. 
Jury för att utse lokal vinnare: Susan Almé (ordf), Gunilla, Ann-Sofie, Lisbeth, Barbro. 
 
11. Ny ordförande 
Susan avsäger sig uppdraget från årsskiftet.  
 
Beslut: Weronica kontaktar verksamhetschefer i Bollnäs och Anita kontaktar 
verksamhetschefer i Ovanåker för att se om ny ordförande kan hittas bland dessa. 
 
12. Stipendium till studerande 
En rutin behövs, formuleras i samband med årets process. Susan ansvarar för frågan. 
 
13. Information och övriga frågor 
- Nästa regionala styrgruppsmöte är i Bollnäs 19 maj och lokala gruppen bjuds in för att 
presentera ett gott exempel man vill sprida. Förslag att avd 5 på Aleris presenterar sin APL-
modell för regionala gruppen. 
- Tilläggsavtal med HUF är skrivet och signeras nu av berörda ordförande i VO-College. 
 
14. Mötet avslutas 
 
 
/vid tangentbordet Astrid Skoglund 


