
Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College  
Fredag den 4 september 2015, Komvux Bollnäs  
 
Närvarande: Susan Almé (A), Bertil Lundquist (U), Anders Danielsson Lans (U),  
Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson (U), Ewa Hellman (A), Lisbeth Olsson (A), Helena Westh (F), 
Maria Halvarsson (A), Aina Woxberg (F), Eva Persson (U), Ingegärd Hedberg (U), Jonas Erlandsson (A), 
Monica Ottosson (U), Weronica Bodin (A), Agneta Nyegårdh (U),Marianne Forslund (A), 
Ellinor Nordh (F), Hillevi Sjöberg (U), Lina Landin (U).  

1. Rapport regionalt, minnesanteckningar  
Hela beslutsloggen finns på:   https://www.vo-college.se/dokumentbank/59/253 
Regionala kvalitetsplanen – självskattning till nästa lokala styrgrupp. 
Regional konferens – Gävle 14 oktober, Bifoga länk till anmälan och inbjudan 
KIVO – Länk till ansökan och kort sammanfattning. Pengar finns för att genomföra 
handledarutbildning innan årsskiftet. Ansökan inskickat till ESF, beslut väntas i december. 
Ann Forsberg, ny processledare, börjar 1 oktober som ersättare till Christina Flank Ellfors.  

2. Val av ny ordförande 
Susan Almé övertar ordföranderollen från 2015-09-04.  

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 har träffat Björn Strandell från Eductus för avstämning 
kring nedanstående. Ansökan bordläggs till oklarheterna besvarats 
 

Oklarheter med svar - > Björn återkopplar till Anders Danielsson Lans för avstämning i 
lokala styrgruppen. 

• Lärarnas kompetens och behörighet – När planeras rekryteringen vara klar. Pågår, planerat 
färdigt augusti.  

• Ledning – Bemanning och ansvar.  Björn Strandell Tf rektor. 

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

• Studieplan – Studieplanerna genomgångna, skall digitaliseras. Rektor ansvarar.  

• APL utgångar – Enligt beslut i lokal styrgrupp! OK 

• Handledarutbildning – Kommer att ske enligt riktlinjer i lokal styrgrupp. Anders kontaktar 
Eductus för genomförande av en extra grupp under hösten. OK 

• Förflyttningsteknik – Vem kommer att genomföra, finns kompetens (behörig instruktör)? 

• SYV – Hur erbjuder Eductus deltagarna detta? 

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

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


4. Kvalitetsplan  
Planen gicks igenom och uppdaterades. 

5. Kommunikationsplan  
Planen gicks igenom och uppdaterades. 

6. Övriga frågor 
 

Regionala styrgruppsmöten 
Fredag 20 november 
 

Lokala styrgruppsmöten 
Tisdag 29 september 8.30-12.00 Komvux Bollnäs 
Tisdag 24 november 8.30-12.00 Komvux Bollnäs med programråd 8.30-10.00 
 
  
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 
Eductus kommer att samordna handledarutbildningen tillsammans med andra aktörer inom Vård och 

omsorgscollege. Upplägget sker utifrån gällande direktiv från styrgruppen. 

  



Fördjupningskurser 
Vi erbjuder följande fördjupningar: 

 Psykiatri 

 Äldreomsorg 

 Hälso- och sjukvård 

 Funktionshinder 

APL – upplägg 
 

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 tillgodoseden 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. 

  



Inbjudan regional 
konferens 14 oktober 
 

På temat ”Integration” bjuder regional styrgrupp för Vård- 
och omsorgscollege Gävleborg in till regional konferens.   
 

Målgrupp:  Förvaltningsansvariga och förtroendevalda inom omsorg och 
utbildning, lokala styr- och arbetsgrupper inom VO-College, 
handledare, studie- och yrkesvägledare och lärare. 

Plats: Högskolan i Gävle, hus 99 
Tid: 8.30—15.30 
Pris:  Förmiddag inkl lunch: 100 kr/pers 

Heldag: 150 kr/pers  
Anmälan: senast 2/10 via länk:   

https://simplesignup.se/private_event/64336/13e8e03828 
Anmälan är bindande. Bekräftelse på anmälan översänds i oktober. 
Program: 
08.30--09.00 Drop-in, registrering och kaffe 
 
09.00 Välkommen! Ordförande och processledare för Vård- och omsorgscollege och 

akademichef, Hälsa och arbetsliv 
 
09.15 Milad Mohammadi - ”Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa 

lekarna” – född i Iran, uppväxt i utanförskap, jurist, statsvetare och årets talare 
2014 - utmanar oss i att se möjligheten i våra olikheter för att skapa ett hållbart 
samhälle.  

 
10.30 Integration och mångkulturella frågor utifrån forskning - Högskolan i Gävle 
 
11.00 Kvalitetssäkrad integrering i vård och omsorg – Hudiksvallsmodellen. Om 

samtliga berörda parter för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden 
interagerar med varandra – optimerar vi anställningsbarheten. Hudiksvalls 
modell röner stort intresse regionalt, nationellt och internationellt. Beskrivning 
av arbetssätt och dialog med studerande.  

 
12.00 Lunch 
 
13.00 Visning av Högskolan i Gävles högteknologiska metodövningsrum – ett av 

Sveriges modernaste.  
 
13.30 Våra fokusområden 2015/16 – lokala College berättar om sina tre viktigaste 

fokusområden för innevarande år.  
 
15.00 ”Vad tar vi med oss?” – dialog i lokala styrgrupper utifrån ovanstående. 
 
15.30 Summering och avslut. 

VARMT VÄLKOMNA! 
 

 

Tema: 

Attraktionskraf

t! 


