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Minnesanteckningar programråd VO-College Bollnäs-Ovanåker 
 
Tid: Torsdag 13 april 2017, kl 8.30-10 
Plats: Torsbergsgymnasiet, Bollnäs 
 
Närvarande: 
Ann-Sofie Johansson Kommunal, Bollnäs 
Lisbeth Ohlsson Arbetsgivare, Ovanåker 
Aina Woxberg Kommunal, Region Gävleborg 
Anita Olsson  Arbetsgivare, Ovanåker 
Helena Westh Kommunal, Ovanåker 
Magnus Keller Arbetsgivare, Region Gävleborg 
Ulrika Lövgren Utbildare, Bollnäs 
Agnes Åström Elev åk 1, ungdomsgymnasiet 
Ewa Sjöbom  Arbetsgivare, Bollnäs boendekooperativ 
Ewa Hellman Arbetsgivare, Aleris Specialistvård Bollnäs 
Anders Danielsson Lans Rektor vuxenutbildningen, Bollnäs 
Weronica Bodin Arbetsgivare, Bollnäs kommun 
Örjan Larsson Arbetsgivare, Bollnäs kommun 
Fredrik Olofsson Rektor ungdomsgymnasiet, Bollnäs 
Astrid Skoglund Processledare VO-College Gävleborg 
Gunilla Liljendahl Utbildare, Bollnäs 
Lena Bertilsson Karlslund, Bollnäs 
Inger Abrahamsson Utbildare, Bollnäs 
Ingegärd Hedberg Utbildare, Bollnäs 
Pernilla Svensson Utbildare, Bollnäs 
Maria Nordin Elev Komvux vård 
Anna Stockzell Elev Komvux vård 
Jolin Hildingsson Elev Komvux vård 
Elin Erlandsson Elev Komvux vård 
Jean de Dien Laziri Elev Komvux vård 
 
1. Ordförande hälsar välkommen 
 
2. Varför har ni valt Vård- och omsorgsprogrammet? 
Ungdomsgymnasiet: En bred utbildning som går att bygga på, gör att man både kan 
jobba direkt när man är klar eller läsa vidare. En vilja att hjälpa andra, lära sig om hur 
människor fungerar, intresse för kroppen och människan. Stor chans att få jobb efter 
skolan är en bonus. 
Vuxenutbildningen: Viktigt med utbildning för att få jobb i vården, flera har arbetat i 
vården till och från under längre till, vill få bredare kunskap och formell kompetens. 
Undersköterska är en bra grund om man vill utbilda sig vidare, t ex till 
beroendepedagog. Stort intresse av att jobba med människor. 
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3. Får ni tillräckligt med handledning på APL? 
Både gymnasiet och vuxenutbildningen är mycket nöjda med handledningen. 
 
4. Vad är en attraktiv arbetsgivare för er? 
Ungdomsgymnasiet: En bra arbetsgivare är trevlig men ändå seriös. Tar jobbet och 
medarbetarna på allvar, finns till när det behövs. Kan tolerera att man arbetar på olika 
sätt så länge som det fungerar. 
Vuxenutbildningen: Är välkomnande, positiv, skapar bra stämning (pratar gott om 
jobbet), engagerar sig, är hjälpsam, lyssnar och bryr sig. Vill genomföra förändringar och 
tar till sig av kritik. Är ärlig och engagerar sig för att skapa god kemi med alla på 
arbetsplatsen. 
 
5. Har utbildningen levt upp till förväntningarna? 
I stort ja. Det har varit bra med praktik, där man får öva svenska praktiskt tillsammans 
med kunderna – det ger mycket för de som inte har svenska som första språk! 
Vuxenutbildningens elever skulle önska att eleverna själva tar ansvar för och 
respekterar utbildningen, samt att lärarna ställer högre krav t ex vad gäller deadlines. 
 
6. Fråga till besökande åk 8: Vad tänker ni om yrket och om vård- och 
omsorgsprogrammet? 
Generellt ger man en stereotyp bild av att yrket handlar om att jobba med ”gamlingar”, 
”torka bajs” och att det är dåligt betalt och dåliga arbetstider. De flesta visste inte vad 
man kan arbeta med efter avslutat VO-program – det man nämner är undersköterska. 
Gruppen ser inte att VO-programmet leder till det man vill utbilda sig till.  
 
7. Information och önskemål till SYV 
Inget framkommer. 
 
8. Marknadsföring 
Viktigt att visa på bredden av arbeten man kan ägna sig åt efter VO-programmet. 
Eleverna föreslår att marknadsföra brett; gå ut på högstadiet, gå ut på stan och ha med 
några ambassadörer från olika verksamheter som kan informera. Viktigt att ha med 
psykiatrin då man tror att det kan locka många äldre till yrket. 
 
/Vid tangentbordet Astrid Skoglund 


