
Protokoll lokal styrgrupp VOC Bollnäs/Ovanåker 2016-05-10 
Närvarande: Susan Almé, Weronica Bodin, Anders Danielsson Lans, Eva Persson, Agneta Nyegårdh, 

Ingegärd Hedberg, Helena Westh, Anders Sjöberg, Ewa Hellman, Nina Larsson, Magnus Keller, Barbro 

Bylund, Gunilla Liljendahl, Ann-Kristin Forsberg. 

Plats: Komvux konferensrum, Torsbergsskolan 

Rapport regionalt, minnesanteckningar  
Ann-Kristin Forsberg rapporterade från regional nivå. 

Återkoppling från arbetsgrupper  

Validering och handledning 
Diskussioner kring sammanslagning av arbetsgrupperna har diskuterats. Inga konkreta beslut har 

tagits. Handledarutbildningen är under revidering utifrån den nationella handledarutbildningens 

utformning.  I denna utbildning kommer även inkluderingshandledning att ingå. 

Kivo/branschkravsgruppen  
Anders Danielsson Lans kommer att vara med som bollplank i framtagandet av den kommande 

inkluderingshandledarutbildningen. Susan Almé är arbetsgivarrepresentant i regionala gruppen. Mer 

information finns under punkten Kivo i detta protokoll. 

Deltagare i Hälsagrupp 
Magnus Keller rapporterade från Hälsagruppen som är tänkt att ge en övergripande bild. Har varit 

svårt att fullfölja uppdraget eftersom det har varit svårt att få bra svarsfrekvens. Nytt uppdrag är att 

ta fram önskemål kring upplägg på lokal och regional nivå. Deltagare från VOC Bollnäs/Ovanåker 

behövs.  

Årets handledare 
Nomineringsprocess igång. Behövs input / nominering från lokal nivå april-juni, regionalt senast 30 

augusti och nationellt senast 29 september. Lokal process behövs med deltagande från elever, lärare 

och arbetsgivare. Nominering sker från lokal till regional och nationell nivå.  

KIVO 
Återrapport från Regional och Lokal styrgrupp. Den lokala arbetsgruppen kommer att revidera den 

lokala processbeskrivningen/modellen utifrån återkoppling från Kivo-projektledningen. Viktigt i 

denna process är att definiera vem som beslutar om kivo-deltagare, hur urvalet sker och vilka 

deltagare som finns i vilka ”Kivo-faser”. 

VO-College dagen 18 oktober – goda exempel 
Förslag: Hälsoenkäten 

Mötesdatum hösten 2016 

 8 september 8.30-12.00 (inkl programråd, hur ska vi nominera årets handledare, kriterier). 

 18 oktober heldag – Inspirationsdag på Folkhögskolan i Bollnäs 

 24 november 8.30-12.00   

Övriga frågor 
Flexlärling (Utbildning för redan anställd personal) 
Komvux erbjuder en utbildning för redan anställd personal från hösten 2016. Konceptet innehåller 

studier tisdag eftermiddagar utifrån individens kompetensprofil. Kompetenser och kunskaper 

inventeras och valideras i kombination med undervisning i vård- och omsorgskurser. 

Förslag på ny process för att utse regional ordförande gicks igenom av Ann-Kristin och Susan. 

Stipendiater från Vård- och omsorgsprogrammet   
Stipendieutdelning 9/6. Kontaktperson är programsamordnare Hillevi Sjöberg. 

Ovanåker: 5000 kr    Bollnäs: 5000 kr   Regionen: Magnus återkommer  



 


