
 

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College  
Måndagen den 4 april 2015, Komvux 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), Frida Cronsio (A), Christina 
Flank Ellfors.  

1. Rapport regionalt, minnesanteckningar  
Validering - viktigt att hitta målgruppen, vilka skall vi validera. Enstaka kurser eller fokus på att 
förkorta hela utbildningen. Omsorgslyftet har varit lyckat utifrån att redan anställd personal fått 
validera sina praktiska kunskaper och få diplom. Inventering av behov behövs i respektive 
verksamhet. 
 
KIVO – kvalitetssäkrad integrering. Projekt XYZ län för att kvalitetssäkra språknivå för invandrare för 
att uppnå anställningsbarhet. Annika Westermark som projektledare kommer att kontakta lokal 
styrgruppsordförande för att förankra. Viktig att reda ut hur medel från utvecklingsprojektet kan 
användas ute i verksamheterna.  

Målet är att få till en språkhandledarträff som inspiration inom området innan juni, för att minimera 
startsträckan inför ett eventuellt fullskaligt ESF-projekt. 
Inkluderingshandledare, kontaktpersoner, språkhandledare är roller i ett större perspektiv som 
kommer att identifieras och utvecklas inom projektet. Anders Danielsson Lans kommer tillfälligt att 
ersätta Monika Embretssén i den regionala arbetsgruppen. Arbetsgivarrepresentant behövs från 
Bollnäs kommun.  
 
Fördelningsmodeller – utredning av fördelning av kostnader inom VOC mellan kommunerna är på 
gång. Beräkning utifrån befolkningsmängd är utgångspunkten, men viss oklarhet finns kring Region 
Gävleborgs bidrag. 
 
Regional Kick-Off - flyttad till (v42) 14 oktober. Troligtvis liknande upplägg som förra årets kick-off i 
Söderhamn. Samma vecka som VOC:s nationella ”eventvecka”. 
 
Barn- och fritidsprogrammet som medlem i Voc – Frågetecken finns kring hur anställningsbara dessa 
elever är. Detta varierar mellan arbetsgivarna och programmets utformning och inriktningar. 
Ytterligare diskussioner krävs för få en mer gemensam bild över anställningsbarheten efter 
genomförd utbildning.  

2. Eductus ansökan 
Ansökan godkändes av styrgruppen efter redogörelse av Cecila Falk från Eductus.  
Diskussionerna utgick från nedanstående frågor samt den lokala kvalitetsplanen. 
 
Formellt sett utifrån ansökan så kom vi fram till följande konkreta frågor/områden: 
Lärartäthet och lärarnas kompetens/behörighet.  
Metodik för språkutveckling, då vissa grupper börjar på SFI-nivå.  
Språknivå vid avslutade studier, SAS1 ett krav eller ett erbjudande.  
Kvalitetssäkring: arbetsgivarnas krav och Eductus konkreta kriterier/mätbara mål.  
Handledarutbildning: ett krav för APL-platser, kommer Educus att ha egna utbildningar.  



APL-prioritering: vilka kriterier tll vilka platser? Finns exempelvis bara ca 10-12 akutsjukvårdsplatser.  
Vilka utgångar och kommer APL krävas i fördjupningskurserna = PLATSBRIST.  
Metodrum och material: Saknas i dagsläget, hyrs av Komvux.  
Förflyttningsteknik, vem, var? Viktigt innan APL!  
Samarbete med SYV anges i ansökan. Inget förankrat med Komvux. Har Eductus egna? 

Komplettera med kvalitetsplan + kommentarer från Nina 

3. Ersättare för avgående ordförande i lokala styrgruppen 
Monica Embretsén byter tjänst 2015-07-01. Ett förslag på ny ordförande är Susanne Almé (PA-
konsult, Bollnäs Kommun) som tidigare arbetat med Voc i Söderhamn. Magnus Keller och Anders 
Danielsson Lans agerar ”valberedning” och kontaktar Susanne.  
 

4. Övrigt 
Gymnasiearbete - Monica Embretssén lyfte fram behovet av att tydligare koppla innehållet i 
gymnasiearbetet med verksamheterna. En öppen men viktig fråga i samarbetet mellan 
verksamheterna.  
 
Nya fördjupningskurser i gymnasieutbildningen på Torbergsgymnasiet. Nya fördjupningskurser 
kommer att erbjudas inom Vård- och omsorgsprogrammet från höstterminen 2015.  
Äldres hälsa och livskvalitet kommer att bytas ut mot Akutsjukvård och kursen Hemsjukvård kommer 
att bytas ut mot Vård och omsorg vid demenssjukdom. Huvudanledningar till denna förändring är 
dels att göra utbildningen attraktivare samt att möte de förändrade behov som finns inom 
äldreomsorgen med fler äldre som har allvarliga sjukdomar. En ytterligare anledning är att kursen 
Äldres hälsa och livskvalitet av eleverna till stor del upplevs som en upprepning av tidigare kurser 
vilket minskar motivation och studieresultat.  
  
 
 
Vid tangentbordet  
Anders Danielsson Lans 


