
 
Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College  
Torsdagen den 5 februari 2015, Eductus Bollnäs  
 
Närvarande: Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U), Bertil Lindqvist (U), Gunilla Liljendahl 
(U), Lisbeth Olsson (A), Helena Westh (F), Maria Halvarsson (A), Aina Woxberg (F), Eva Persson (U), 
Ingegärd Hedberg (U), Agneta Nyegårdh (U), Cecilia Falk (U), Anders Sjöberg (A), Christina Flank Ellfors.  
  
 
Rapport från regionala styrgruppen 

 Kvalitetssäkringsmodell presenteras: Struktur-Metod-Verktyg, kommer att stämmas av mot 
befintlig modell som används vid certifieringen. 

 Information om regionala arbetsgrupper, samt uppdatering av deltagare i grupperna. 
Aktiva grupper: 

 Marknadsföring 

 Branschkrav 

 Handledargruppen  

 Validering 

 Kompetensutveckling och karriärvägar (Ny) 

 Hälsa 
 

Vilande 

 Programfördjupning 

 Praktik 
 
Utbildning flexare 
Oklarheter om mängden studietid för anställda inom omsorgen som läser flexlärlingsupplägget. Finns 
personal som hävdar att de läser tre dagar per vecka. Schemalagd tid är en eftermiddag i veckan. Rektor 
stämmer av med berörda lärare. 
 
Lönesättning på regional nivå 
Lönesättning av person som utbildar sig till sjuksköterska, läkare m.m. Styrgruppen beskrev sina åsikter 
och policys gällande detta. Processledare sammanställer. 
 
Ny arbetsgrupp, kompetensutveckling och karriärvägar   
Anders Danielsson Lans representant från lokala styrgruppen. 
 
Representanter för OF (omsorgen om personer med funktionshinder) 
 
Erfarenheter, problemområden, och omvärldsbevakning 
Poäng för godkänt diplom – diplom för ungdomsprogrammet stämmer inte med kraven för 
gymnasieexamen. Förslaget från branschgruppen diskuterades utifrån branschkrav och skolans 
regelverk. Oklarheter finns kring Barn- och fritidsprogrammets anställningsbarhet.  Bör återkopplas till 
branschkravsgrupper. 
 
På IM-programmet (individuella programmet, för elever som inte är behöriga till gymnasiet) finns många 
elever som läser reguljära kurser. Övervägande del har en positiv utveckling. Kan vi lyfta detta till 
regional och/eller nationell nivå. 
 



 
 
 
 
Årskurs 8 elever får praktisera på program på Torsberg för att testa på och se vad utbildningen går ut på. 
Även förstå kraven för att komma in på och klara av utbildningen. Bollnäs önskar även bättre 
möjligheter att marknadsföra Vård- och omsorgsprogrammet i Ovanåkers kommun.   
Språkliga nivån är ett problem. Föreslagen mätning av språknivå (Europeisk nivå B2) för 
anställningsbarhet, är problematisk att genomföra och verkar inte heller fungera fullt ut.  
Inspirationsdag i Hudiksvall kring språk i verksamheterna sker 10/2. Deltagare från lokala styrgruppen 
finns på plats. Problematiken kommer att lyftas på regionala styrgruppen. 
 
Regionala marknadsföringsgruppen önskar komma ut på högstadieskolorna för att marknadsföra 
ungdomsprogrammet. Anders tar upp frågan i skolledargruppen.  
 
Övrigt  
Eductus ansökan till att ingå i Bollnäs/Ovanåker lokala i Vård-och Omsorgscollege kommer att behandlas 
på nästa styrgruppsmöte. Eductus har i dagsläget 52 elever varav 35-40 från Bollnäs. 
1500 poäng under ca 100 veckor till 2016-06 med möjlighet till 2 års förlängning. Nästa intag mitten av 
februari. Yrkesutgångar behöver synkas, för att kunna få ut alla personer skall kunna få praktik inom 
utgången. Första praktiken inom äldreomsorg under våren.  
 
Vid tangentbordet  
Anders Danielsson Lans 


