
 

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College  
Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs  
 
Närvarande: Bertil Lundquist (U), Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U),  
Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson (U), Taina Gunnarsson (A), Kristina Ellström (A), 
Jannett Källänge (A), Lena Bertilsson (A), Lisbeth Olsson (A), Helena Westh (F), Magnus Keller (A), 
Aina Woxberg (F), Helena Larsson (A), Carina Persson (A), Barbro Persson (A), Ingegärd Hedberg (U), 
Inger Abrahamsson (U), Anders Sjöberg (A), Barbro Bylund (U), Christina Flank Ellfors.  

1. Programråd (eleverna deltar) – Anställningsbarhet i fokus  
Vad förväntar du dig av en kollega? 
Snäll, ärlig, respektfull, samarbetsförmåga, bra bemötande, snäll, vara schysst med varandra. 
Kompetens, professionellt arbetssätt, vilja att arbeta. 
 
Vad förväntar du dig av en arbetsgivare? 
Klara instruktioner, respektfull, bra bemötande, stöd, positiv, bra utrustning och arbetsmiljö, rätt 
kompetens, tydliga förväntningar. 

2. Rapport regionalt, minnesanteckningar  
Hela beslutsloggen finns på:   https://www.vo-college.se/dokumentbank/59/253 
 
Nya utbildningsaktörer 
Beslutades att processledaren tar fram en "nettolista" vad gäller innehåll för lägsta nivå för nya 
utbildningsparter. Behov av att regionalt skapa samsyn över lägsta nivå för nya utbildningsparters 
utbildningsupplägg och innehåll. 
 
Språknivå för anställningsbarhet som undersköterska  
Beslutades att framtagna riktlinjer för anställningsbarhet (usk) fortsatt ska gälla, fram till att VO-
College Sverige färdigställt utredning om diplom. Behov av att språknivå (sv) tydliggörs.  
Beslutades att processledaren får i uppdrag att framföra en skyndsam hantering vad gäller nationellt 
utvecklingsarbete för diplom. Behov av att språknivå (sv) tydliggörs. 
 
Diplom 
Beslutades att den regionala branschkravsgruppen arbetar vidare med diplomeringskraven och 
skillnader ungdomar/vuxna, liksom frågeställningar i regionala riktlinjer för anställningsbarhet vad 
gäller språkkrav. Vi behöver tydliggöra och ompröva framtagna regionala riktlinjer. 
I dagsläget avvaktar vi den nationella styrgruppens dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vo-college.se/dokumentbank/59/253


3. Eductus ansökan 
Ansökan avslogs vid den regionala styrgruppens möte den 8 maj.  
Kompletterande svar till ansökan finns i bilaga 1. 
 

 
 
Anders Sjöberg och Anders Danielsson Lans träffar Björn Strandell från Eductus för avstämning kring 
nedanstående. Målsättningen är ett nytt beslut på lokal styrgrupp i augusti med efterföljande 
regional styrgrupp 24 augusti.   
 

Oklarheter 
• Lärarnas kompetens – När planeras rekryteringen vara klar. 

• Ledning – Bemanning och ansvar.   

• Ansvar för GY-arbete – avstämning kring tidigare överenskommelse. 

• SYV och studieplan – ej enligt ansökan. Hur ser studieplanen och vem ansvarar?  

• APL utgångar – ej enligt beslut i lokal styrgrupp! 

• Handledarutbildning – ej enligt beslut i lokal styrgrupp.  

4. Ersättare för avgående ordförande i lokala styrgruppen 
Monica Embretsén byter tjänst 2015-07-01. Ingen utsedd representant finns i dagsläget.  
Interrimlösning behövs till september då gruppen bör kräva svar från Bollnäs Kommun 
(socialtjänsten?) 
 
Delegation av beslut från Lokala styrgruppen till Interrimgruppen ang. Eductus medlemskap i VOC. 
Gruppen informerar lokala styrgruppen innan Eductus meddelas. 
 
Sammansättning:  
Magnus Keller (sammankallande) 
Representant från Kommunal 
Gunilla Liljendahl 
Lisbeth Olsson  
Janette Källänge 
Anders Danielsson Lans 
Adjungerad: Christina Flank Elffors 
 
Centrala frågor 

• Rekrytering: Kristian Olars (Strategisk kompetensförsörjning, Ovanåker?) 

• Eductus ansökan 

• Kvalitetsplan 

• Kommunikationsplan och marknadsföring 
 
10 juni 10.00-12.00 – Interrimmöte, Komvux Bollnäs 
 
  

Beslut taget av

(person/forum)

Beskrivning av beslut Motiv till beslutet Mottagare av beslutet Beskrivning av 

nödvändiga åtgärder

Regional 

styrgrupp

Beslutades att i dagsläget inte godkänna 

utbildningsaktören Eductus ansökan. 

Christina får i uppdrag att hålla dialog 

med Eductus framåt, liksom att 

informera om beslutet. 

Avsaknad av ledningsfunktion 

i dagsläget.

Regional styrgrupp och 

lokal styrgrupp 

Bollnäs/Ovanåker

Uppföljning i lokal 

styrgrupp framåt

Regional 

styrgrupp

Beslutades att processledaren tar fram en 

"nettolista" vad gäller innehåll för lägsta 

nivå för nya utbildningsparter. 

Behov av att regionalt skapa 

samsyn över lägsta nivå för 

nya utbildningsparters 

utbildningsupplägg och 

innehåll. 

Processledare Nettolista framme till 

styrgrupp 1/6. 

Uppföljning augusti 

2015.

Vård- och omsorgscollege Gävleborg - regional styrgrupp



Regionala styrgruppsmöten 
Måndag 24 augusti  
Fredag 20 november 
 
Lokala styrgruppsmöten 
Tisdag 1 september 8.30-12.00 Komvux Bollnäs 
Tisdag 29 september 8.30-12.00 Komvux Bollnäs 
Tisdag 24 november 8.30-12.00 Komvux Bollnäs Programråd 8.30-10.00 
 
Regional kickoff 14 oktober  

5. Erfarenheter, problemområden och omvärldbevakning.  
Ersättning och förutsättningar för handledare 
Handledare har avsagt sig uppdraget och vissa har avsagt sig sin plats i handledarutbildning pga 

bristande förutsättningar att utföra handledaruppdraget. Skiljer även mycket kring ersättning och 

uppmuntran kring att ta på sig handledar- och medbedömaruppdrag.  

6. Övrigt  
Stipendier på Vård- och omsorgsprogrammet (en stipendiat från Bollnäs och en från Ovanåker) 

• Neuropsyk 2000 kr 

• Hedens omvårdnadscenter 2000 kr 

• Ovanåker 2000 kr 

• Bollnäs kommun 2000 kr  

• Region Gävleborg 2000 kr 
 
  
Vid tangentbordet  
Anders Danielsson Lans 
  



Bilaga 1. 

Eductus ansökan – Komplettering 

Lärartäthet 
Max 24 elever per lärare 

Lärarnas kompetens 
Vi kommer att ha behöriga vårdlärare i samtliga vård- och omsorgsämnen och behöriga lärare i 

kompletterande kurser, svenska som andraspråk. 

Våra lärare har erfarenhet av vuxenutbildning. 

Metodik för språkutveckling 
De elever som har annat modersmål än svenska studerar svenska med yrkesinriktning parallellt med 

vårdutbildningen. Eftersom elevernas behov och förutsättningar varierar har vi ett individuellt 

upplägg där vi varierar undervisning i grupp och enskilt. 

Syftet är att ge eleven förutsättningar att klara av arbetet inom vårdsektorn efter utbildningen 

genom att även behärska det svenska språket utifrån arbetsmarknadens krav. 

Yrkessvenska har tre fokusområden: 

 Yrkessvenska – terminologi m.m. 

 Förstå och kunna ge information och instruktioner 

 Konversation och samtal – personal 

 Konversation och samtal – vårdtagare 

Språknivå vid avslutade studier 
Eductus erbjuder samtliga elever kursen svenska som andraspråk 1. 

Kvalitetssäkring 
Eductus bedriver systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Skolverkets riktlinjer vilka utgår från de 

styrdokument som styr verksamheten. 

Kvalitetsarbetet anpassas till regionala och lokala förutsättningar. Detta gäller exempelvis specifika 

krav från uppdragsgivaren, samverkanspartners och/eller arbetsmarknadens krav. 

Förutom kursmålen och elevernas individuella mål har Eductus egna mål för kvalitetsarbetet 

 FUNKTIONELL KVALITET – Vi mäter i vilken mån de nationella målen för utbildningen nås. 

 UPPLEVD KVALITET – Vi mäter nöjdhet bland interna och externa kunder. Två gånger per år 

genomför vi en mätning där eleverna svarar på en enkät om hur de upplever 

utbildningssituationen samt rekommendationsgraden. Medarbetarundersökning genomförs 

en gång per år, vilket också gäller extern undersökning mot uppdragsgivaren.  

 ÄNDAMÅLSENLIG KVALITET – Vi mäter hur det går för våra elever 3 månader efter att de 

lämnat utbildningen.  

Handledarutbildning 
Vi ser gärna att handledarutbildningen samordnas med andra aktörer inom Vård och omsorgscollege. 

Vid behov kan Eductus själva anordna handledarutbildning och vårt koncept bygger på en 

kombination av fysiska möten med handledare och Skolverkets webbaserade handledarutbildning 

för APL-handledare.  



APL-prioritering 
Vi erbjuder följande fördjupningar: 

 Psykiatri 

 Äldreomsorg 

 Hälso- och sjukvård 

 Funktionshinder 

APL – utgångar 
Vi erbjuder följande fördjupningar: 

 Psykiatri 

 Äldreomsorg 

 Hälso- och sjukvård 

 Funktionshinder 

Hur fördelningen ser ut beror helt och hållet på individernas val. 
 
Kommentar: Anders Danielsson Lans 
Generellt sett ser det lovande ut tycker jag. Finns dock oklarheter kring skrivningarna under APL. 
Enligt beslut på föregående lokala styrgruppsmöte gäller nedanstående:  
 
Bollnäs/Ovanåkers Vård och Omsorgscollege beslutade på lokala styrgruppsmötet den 7 april att 
detta ska gälla för privata företaget Eductus som Arbetsförmedlingen skrivit avtal med: 
 
     -   utbildningen är en arbetsmarknadsåtgärd för att tillgodose 
         den förväntade personalbristen i äldreomsorg och handikappomsorg. 
          
 -   det är i äldreomsorg och handikappomsorg det finns flest praktikplatser.   
          
APL period 1, 4 veckor, äldreomsorg boende 
APL period 2, 4 veckor, äldreomsorg hemtjänst 
APL period 3, 4 veckor, handikappomsorg 
 

Metodrum 
Eductus har ett eget metodrum som färdigställs under maj månad. Metodrummets utformning och 

utrustning bygger på Vård och omsorgscollege krav. 

Förflyttningsteknik 
Förflyttningsteknik integreras i den ordinarie undervisningen och genomförs av lärare och 

sjukvårdspersonal samt vid behov av personer med specialkompetens t.ex. sjukgymnast. 

Följande moment skall genomföras under utbildningstiden: 

 Ryggradens uppbyggnad och funktion 

 Tidiga signaler – lyssna på kroppen 

 Arbeta i god balans 

 Gör rätt från början – orientera dig i kringmiljön, vilken utrustning finns? 

 Ergonomiska lyft/förflyttningar 

  



Samarbete med SYV 
Eductus kommer att ha tillgång till egen studie- och yrkesvägledare men vi kommer också utifrån 

elevernas behov att samverka med vägledare från Arbetsförmedlingen. 

Därutöver ser vi ser som positivt med samverkan med de kommunala vuxenutbildningarnas studie- 

och yrkesvägledare.  

Eductus kommer att informera våra elever om deras rättighet/möjlighet till studie- och 

yrkesvägledning hos hemkommunen och vi kommer även att bjuda in dessa till oss. Omfattningen 

och upplägget för detta kommer att styras av elevernas individuella behov. 

 
Kommentar: Anders Danielsson Lans 

När det gäller studie-och yrkesvägledning ligger ansvaret under pågående utbildning (enligt 
Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning) hos utbildningsanordnarens rektor .  
 
Min tolkning är att rättigheter kring vägledning framförallt handlar om utbildning på grundläggande 
nivå. När det gäller vidare studier på Komvux eller andra studieformer är man som 
kommunmedborgare givetvis välkommen att kontakta någon av kommunens vägledare.  
 
 

Bilaga 2. Regelverk  

Skollagen (2010:800) 
20 kap. Kommunal vuxenutbildning 20 kap. 10 § Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 11 § har 

rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också får delta i sådan utbildning. Varje 

kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning på 

grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan utbildning 

 

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning  
2 kap. 16 § Rektorn ansvarar för att en individuell studieplan upprättas för varje elev. I 20 kap. 8 §, 21 kap. 

8 § och 22 kap. 10 § skollagen (2010:800) anges att den individuella studieplanen ska innehålla uppgifter 

om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Omfattningen av studierna ska 

anges i verksamhetspoäng när det gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Om 

utbildningsmålet för en elev i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en gymnasieexamen, ska 

det i planen anges vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Vidare 

ska i förekommande fall målen för individuella kurser framgå av planen. Den individuella studieplanen ska 

utarbetas i samverkan med eleven. Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas studie- och 

yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets 

kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära 

anslutning till antagningen och ska vid behov revideras. Förordning (2012:746). 

 

29 kap. Övriga bestämmelser 29 kap.  
9 § En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin 

skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 

åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har 

fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, nationella eller specialutformade program i 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer får meddela föreskrifter om den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att 

kommunen ska kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket. 

 

Från Allmänna råd  

Inom framförallt vuxenutbildningens skolformer är det också viktigt att ha en beredskap för studie- och 

yrkesvägledning till de personer som ännu inte är elever i utbildningen. Det handlar om att erbjuda 

vägledning för elever och personer som planerar att börja studera, men också om kommunens ansvar att 

aktivt söka upp och motivera dem som saknar utbildning. Därför behöver det finnas en planering för en 

sådan uppsökande verksamhet. 


