
 

Minnesanteckningar 

Lokal styrgrupp VO-College Bollnäs/Ovanåker 29 april 2014 

Närvarande: Ordf Monica Embretsén deltar med via Skype. Bertil Lundquist, Nina Larsson, 

Gunilla Liljendahl, Ewa Hellman, Helena Mattsson, Helena Westh, Magnus Keller, Aina 

Woxberg, Lisbeth Ohlsson, Agneta Nyegårdh, Inger Abrahamsson, Jannett Källänge, Helena 

Larsson, Elisabet Järmens Wallin. 

 Dagordningen reviderades med några tillägg. 

 Rapport från regionala styrgruppen från 11 mars 2014 med diskussioner.  

 Diskussion om hur arbetssökande med svenska som andra språk lättare ska kunna 

komma in i arbetet. Frågan diskuteras i många sammanhang (Handledarutbildningen, 

samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och VOC, bemanningen i Bollnäs bl.a) 

Det är ett viktigt område som vi behöver hitta lösningar på.  

 Våra lokala möten nästa säsong läggs i anslutning till regionala möten. Regionala blir  

2 på hösten  och 2 på våren + ev. videokonferenser mellan. Datum är inte klara än. 

Lokala mötesdatum tas upp på mötet den 4 juni. 

 Presentationsrunda.  Lisbeth Ohlsson är ny representant för Ovanåkers kommun. 

Jannett Källänge kommer in istället för Weronica Bodin för Bollnäs kommun.  

 Regionala styrgruppens ordförande Per Iversen vill bli utbytt. Nomineringsaktivitet 

som vi haft gav inget resultat. Beslutat nu om ordförande för ett år i taget. Alla lokala 

VO-College bidrar enligt ett rullande schema. Man går som vice ordförande 

tillsammans med ordförande ett år för att sedan ta över. Gemensam Human Resorce  

organisation kan ge problem formellt för t.ex. Monica E att ta rollen nu. Pågår en 

analys med beslut i augusti/september. Ordförande från Gästrikland nu är bättre så 

rollerna hinner bli klara med den ev. organisationsförändringen. 

 Monica E. m.fl. har fått inbjudan om info möte i Söderhamn den 5/5 . Helena Larsson, 

Bollnäs kommun och Ewa Hellman, Aleris åker.  

 Bertil, biträdande rektor, beskriver sökprocessen till gymnasiets VO program. Till 15 

maj är omvalsprocessen i gång. Förändringar sker hela tiden även efter det. Ca 20 

elever tror Bertil på i höst.  6 behöriga idag bara. Svenska betyget är viktigt om någon 

blir aktuell att komma in som s.k. IMPRO-elev. 

 Agneta, studie- och yrkesvägledare, beskriver vilka frågor som kommer upp när 

vuxna kommer och är intresserade av vård och omsorgsutbildning; Upplägg,  tidigare 

studier eller arbete, validering, studiesvårigheter, studieekonomi m.m. 



 Elisabet beskriver antagningsförfarandet och ansökningsblanketten för 

vuxensökande. Anställda med utbildning kan ev. komma in i fördjupningskurser. 

ansökan senast 28 maj. 

 Arbetsgrupper: Valideringsgruppen har träffats. Utbildningsrepresentant från Bollnäs 

saknas.  Validering pågår i Bollnäs kontinuerligt. Jeanette Källänge rapporterar hur 

andra utbildare jobbar med validring. Anita Svantesson o Barbro Bylund är kontakter 

från utbildning men kan inte delta i möten just nu. Gunilla skickar information till 

Jeanette om utbildade medbedömare samt utförd validering. Ti 23 sept. 10-16 är 

nästa möte. 

 Rapport om enkäter från handledare och elever på nästa möte. Gunilla informerar. 

 Diskussion om programrådspunkter för återkoppling. Elisabet ser till att det blir 

återrapport till eleverna 

 Hillevi Sjöberg är representant från utbildning i lokala Marknadsföringsgruppen och 

Helena Larsson blir ny representant från Ag. Gymnasiet på stan påminner Inger 

Abrahamsson om. Det är fredag den 16 maj. Ha koll på kommunikationsplanen 

påminner Gunilla om. 

 Vux lärling: Ledningsmöte i Socialförvaltningen, Bollnäs, är genomförd. Nuvarande 

Flexarna (omvårdnadslyftet) som är inne i utbildning ska få gå färdigt trots 

utbildningsstopp. En chef från äldreomsorg och en från Handikappomsorg och 

Monica blir planeringsgrupp tillsammans med Elisabet och Nina (Barbro) från 

utbildning .Viktigt att representant från bemanningen finns med anser Helena. EJW 

kontaktar Monica efter funderingar om upplägg. Monica och Elisabet har första 

planeringsträff den 21 maj. Barbro Bylund informerar Flex-eleverna idag den 29 april. 

 Efter 180 dagar ska man visa att man påbörjat körkortsutbildning för att få fortsätta 

jobba som tim. vikarie i Bollnäs kommun. 360 dagar ger LAS företräde. 

 Kommungemensam pol Bollnäs fd resursen och BUN polen tillsammans. Helena L 

rapporterar. Utvecklingsarbete pågår. Alla anställningar blir i socialtjänsten.  

 Karriärvägar pratas det mycket om nationellt för att höja statusen och locka fler till 

yrket. 

 Handledarutbildningen är en del i stoltheten som personal känner. 

 Stipendie till en elev i VO11 beslutas. Nina skickar information till Monica. Beslutas 

senare vem som står för ekonomin. Eleven utses utifrån kriterier som tagits fram 

tidigare år. 

 Regionala kvalitetsplanen är klar. Vi har fram till augusti att justera vår lokala 

kvalitetsplan 

Mötet i lokala styrgruppen den 5 juni flyttas till 4 juni 8.30 - 12.00 

 

Anteckningar: Elisabet Järmens Wallin 

 

 


