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Deltagare 

Susan Almé  Bollnäs kommun 

Lena Lindqvist  Ovanåker kommun 

Anders Danielsson Lans HUFB, Vuxenutbildningen 

Eva Lahenkorva Socialförvaltningen, Bollnäs kommun 

Ulrika Lövgren  Vårdlärare, HUFB 

Gunilla Liljendahl HUFB, Vuxenutbildningen 

Inger Abrahamsson HUFB, Torsbergsgymnasiet 

Ingegärd Hedberg HUFB, Vuxenutbildningen 

Agneta Nyegård Vuxenutbildningen Ovanåker 

Daniel Lindblom Hedens omvårdscenter 

Hillevi Sjöberg  HUFB, Torsbergsgymnasiet 

Elin Forsberg Haglind HUFB, Vuxenstuderande 

Malin Bergfeldt HUFB, Vuxenstuderande 

Malin Öqvist  Enhetschef, Ovanåker kommun 

Astrid Skoglund Precessledare, VOC 

Magnus Käller  Region Gävleborg 

 

Agenda: 

1. Välkomna 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna.  

2. Programråd 

Stämmer undervisningen med det ni möter i verksamheterna. Hur kan verksamheterna bättre 

möta upp eleverna (justera frågorna). Kompletteras med underlag från elevgrupperna. 

Bemötande och basala hygienrutiner verkar vara det område som skiljer utifrån det som 

undervisningen säger och hur verksamheten sker. Men överlag verkar ca 80-90% stämma 

överens.  

Otydliga scheman och avdelningar under nedläggningshot och med konflikter skapar otrygghet 

hos eleverna.  

Mer information om APL-platserna vore önskvärt, för att eleverna ska kunna göra bra och 

medvetna val. Mer information från verksamheterna kring vilka eleverna som är lämpliga skulle 

underlätta (hur långt in i utbildningen, yrkesutgångar etc.). Hur får vi information från 

verksamheterna om detta? Viktigt med genomgångar för klasserna innan man väljer, med 

kontaktuppgifter och möjligheter att skapa kontakt innan man påbörjar sin praktik. Förslag är att 

skapa en undervisningsuppgift som bygger på att eleverna formulerar egna frågor får att ta reda 

på hur det ser ut på APL-platsen. 

Kort tid i undervisningen innan eleverna går ut i praktik gör det svårt att förbereda för det man 

kommer att möta. Exempelvis demens, utåtagerande brukare m.m. 



Progression i praktiken från att bara gå med, till att självständigt utföra arbetsuppgifter vore 

önskvärt. Detta kan vara en del av handledarutbildningarna (steg 1 och steg 2). 

Vore bra att visa upp bredden på verksamheten (byta mellan platser, besöka andra 

verksamheter), men hur lösa?  

3. Föregående protokoll 

Eva Lahenkorva återkopplade föregående protokoll.  

4. Protokoll Regional styrgrupp 

Kort återkoppling från Astrid Skoglund utifrån senaste styrgruppsmötet. 

5. Flexenkät 

Bollnäs kommun: för lite kunskap om hur utbildningen ser ut och innehållet i kurserna. 

Kompetensutveckling behövs inom funktionshinderområdet. Bra valideringsupplägg för OF och 

OÄ.  

Ovanåker: Inte fel på utbudet utan att eleverna inte väljer utifrån kompetensbehovet i 

verksamheterna. Skulle vilja ha möjlighet att nytta valideringsutbildning. 

Region Gävleborg: För många studerande som läser Akutsjukvård planerar inte att arbeta inom 

detta. ”Suger platser”, behövs kanske ses över hur utbildningsstrukturen ska se ut.   

HUFB: Bra dialog med verksamheterna speciellt kring valideringsutbildningarna. Bra med 

ambitionen att ha förflyttningsteknik i verksamheternas regi. Långsiktig lösning kommer att 

skapas gemensamt. Ambitionen finns även att skapa en distansutbildning på ”förbundsnivå”. 

6. Erbjudande om samarbete med högskolan – Fyskollen 

Magnus Käller kontaktar Hillevi Sjöberg om möjligheten för deltagande i GY årkurs 1. Följs upp på 

första lokal styrgrupp. Positivt från styrgruppen, men beslutet måste tas av gymnasierektor 

Fredrik Olofsson och lärare.  

7. Uppdatera aktivitetsplan 

Utbildning av handledare i både steg 1 och 2 kommer genomföras under hösten. 
 
Språkombudsutbildning för språkombud på gång inom kommunen. Utbildare från Sundsvall 
kommer att genomföra utbildning för dessa under vårterminen. 
 

8. Marknadsföring och kommunikation (stående punkt) 

Instagramkonto finns, viktigt att vi lyfter detta i olika sammanhang för att marknadsföra 

utbildningen och våra arbetsplatser.  Kontot ”skickas runt” för att verksamheterna och 

utbildningen ska kunna visa upp goda exempel. Kontot heter:   VOC_bollnasovanaker 

  



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

Kort genomgång av utbildningsstrukturen för att se om utbudet och strukturen möter 

kompetensbehovet i verksamheterna.  

 

APL förändrad i Söderhamn till 7 veckor med tre dagar per vecka. Påverkar praktikplaceringen i 

bl.a. akutsjukvård och psykiatri. Verksamheterna verkar spontant sett vara tveksamma till 

förändringen. 

 

10. Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet  Ordförande               Justeras 

Anders Danielsson Lans  Eva Lahenkorva              Susan Almé 

 


