
 

Handledarträff HT 2019 

Tack alla som deltog i årets Handledarträff här i VOC 

Bollnäs/Ovanåker! Vi hade mycket nytt att gå igenom så vi 

tänkte att vi skickar ut info skriftligt också. 

 

Alla blanketter och info som man kan behöva finns även på vår 

hemsida: www.hufb.se/voc 

Där hittar ni länkar till allt möjligt, så titta där! Bland annat ligger 

utvärderingen ni ska göra när ni haft klart en elev. 

 

En annan bra hemsida när det gäller handledare, vård- och 

omsorgscollege, utbildningar mm är:  https://www.vo-college.se/  

Där kan man också klicka sig vidare till vår regionala sida Gävleborg 

för det som händer här i vårt närområde. 

 

Vi ägnade mycket tid i år åt de nya 

bedömningsblanketterna (http://www.vo-

college.se/dokumentbank/59/706?section=home). Titta på dem innan 

ni får elever. Den stora förbättringen är att man nu ska 

tänka ”feed- forward” dvs HUR ska eleven bli ännu säkrare 

på de olika momenten som ska tränas på under just denna 

APL. Både elev och handledare ska INNAN 

halvtidsbedömningen ha skattat hur säkra ni känner er på 

de olika moment som står i resp APL bedömning. Eleven 

kryssar i hur hen känner sig och handledare kryssar i hur 

säker hen känner sig på att eleven klarar av momentet. 

Det man ska tänka på är att eleven ska träna på momenten 

upprepade gångar för att kunna visa en självständighet och 

säkerhet, är man självständig så kan man även lösa 

problem som uppstår i de momenten. 

 

Vid halvtidsbedömningen jämför vi sedan ”kryssen” och 

diskuterar dessa samt HUR eleven ska göra för att 
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utvecklas mer. Detta skriver man sedan ner på baksidan av 

handledarbedömningen.  

Vid slutbedömningen gör likadant dvs ni skattar var för sig 

för att sedan utvärdera och reflektera över hur ni tänkt, 

skriv sedan an sammanfattning av vad eleven lärt sig och 

en bedömning av elevens kunskaper.  

 

 

Vi informerade kort om ett projekt vi dragit igång på 

Karlslund och Hemtjänsten Bollnäs centralt. Birgitta 

Sundkvist som arbetar som språkstödjare träffar eleverna 

som är på APL och har reflektionsträffar. Detta för att vi 

tidigt ska fånga upp funderingar mm. Utvärdering kommer 

ske under december och om det slår väl ut kommer vi 

försöka få igång detta i större verksamhet under våren 

2020. Mer info kommer😊 

Vill man komma i kontakt med Birgitta för att man behöver 

språkstöd på enheten. Det kan gälla både elever och 

anställda kan man kontakta henne på 072 – 22 33 359. 

 

VOC har även haft ett språkwebbinarium där man pratar 

om HUR man kan arbete språkutvecklande på arbetsplatsen 

mm. Den går att se fram tills årskiftet: 

https://csp.screen9.com/preview/tVX6ESynWm9FJ2efmtdsi2MABpWiyVPOa

WI2goa4LyxM7u8KXB2avsnbBcAA3nQP 

 

 

Det var fantastiskt roligt att träffa så många av er!  

 

Ulrika Lövgren och Barbro Bylund 
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