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Protokoll lokalt styrgruppsmöte VO-College Bollnäs/Ovanåker  
 
Tid: 2019-09-20 kl 08.00 – 10.00 
Plats: Bollnässalen, Stadshuset Bollnäs 
 
Närvarande:  
Weronica Bodin Enhetschef, Bollnäs kommun 
Ulrika Lövgren Vårdlärare, HUF 
Marcus Nygren Humana, Neuropsyk 
Marie Nordin Humana, Neuropsyk 
Ingegärd Hedberg SYV, HUF 
Gunilla Liljendal Praktiksamordnare, HUF 
Fredrik Olofsson Rektor, HUF 
Hillevi Sjöberg Vårdlärare, HUF 
Lena Lindkvist Enhetschef, Ovanåkers kommun 
Astrid Skoglund Processledare VO-College Gävleborg 
Eva Lahenkorva Verksamhetschef, Bollnäs kommun 
Susan Almé,  HR-konsult, Bollnäs kommun 
 
§ 1. Uppvaktning av årets handledare och arbetsplats 

Nominerade och vinnare firades med blommor och diplom. 

 

§ 2. Välkomna 

Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 3. Föregående protokoll 

Inget speciellt framkom från föregående protokoll. Det lades till 

handlingarna. 

 

§ 4. Protokoll Regional styrgrupp 

Astrid berättade att man fortsätter med arbetet runt validering.  

En ny regional arbetsgrupp är bildad, Krav och kompetens 2.0. En 

frågeställning är frågan om hur utbildningsinnehållet matchar med 

arbetsgivarnas behov. Informationsmaterial kommer att läggas ut på 

hemsidan. 

Nytt nyhetsbrev är utskickat – finns man inte med på sändlistan och vill ha 

nyhetsbrevet kontaktar med Astrid. 

Erbjudande om information gällande Fys-kollen kommer senare. 

Regionala hälsogruppen är nedlagd. 

 

§ 5. Uppdatera aktivitetsplan 

Astrid hjälper oss att uppdatera aktivitetsplanen och skickar den när den är 

klar. (Vi tackar för den hjälpen!) 

Vi hade många bra och givande diskussioner gällande planerade aktiviteter. 

Nu händer det saker! 

 

§ 6. På gång i verksamheterna, problem – kort och vid behov (stående 

punkt) 

Inget speciellt informerades. 
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§ 7. Marknadsföring och kommunikation (stående punkt) 

Marknadsföringsgruppen har bokat möte till den 4 oktober för att följa upp 

och planera kommande aktiviteter. 

Förslag från Ulrika är att vi under VO-veckan 2020 har en uppvisning av alla 

digitala hjälpmedel. Ulrika informerar även om att VOC Kronoberg har 

mycket bra marknadsföringsmaterial som vi kan få använda oss av. 

Astrid berättare att det kommer två hashtags att använda inför VO-veckan. 

 

§ 8. Anställningsbarhet och kvalitet – APL, Kunskaper (stående punkt) 

Inget speciellt informerades. 

 

§ 9. Kompetensutveckling (stående punkt) 

Inget speciellt informerades. 

 

§ 10. Anställningsbarhet  

Frågan om elever som prioriterar arbete framför studier dök återigen upp 

som ett stort problem. Arbetsgivare och utbildare måste synka bättre 

gällande introduktion inför sommaren med när eleverna har möjlighet att gå 

utbildningar kopplade till arbetsgivaren. Risken finns även att eleverna är för 

trötta för att kunna ta till sig undervisningen om de arbetar. 

 

På fråga från Hillevi informerade Eva om att arbetsgivaren inte längre 

behöver söka dispens för att anställa ungdomar yngre än 18 år. Däremot är 

det respektive chef som gör bedömningen om ungdomen är tillräckligt 

mogen och om det är möjligt för den att arbeta just i den verksamheten. 

 

§ 11. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Susan Almé   Eva Lahenkorva 

 

 

Justeras 

  

 

 

 
Weronica Bodin 


