
                                            
   

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College 
Onsdagen den 4 juni 2014 Plats Komvux vård Bollnäs 
Närvarande, se lista 
 
Närvarande:  Inger Abrahamsson, Bertil Lundquist, Nina Larsson, Ewa Hellman (del av mötet),Helena 

Westh, Björn Persson, Aina Woxberg , Ingegärd Hedberg, Ellinor Nord, Helena Mattsson, Helena 

Larsson, Hillevi Sjöberg ,Gunilla Liljendahl , Eva Persson, Eva Sjöbom, Magnus Keller(del av mötet), 

Aina Woxberg, Elisabet Järmens Wallin. 

 
 

 Lägesrapport från  Samarbetsmodellen AF. Projekt mellan kommuner, Landsting och 
Arbetsförmedlingen i Jämtland, Västernorrland, Gävleborg .  
Syfte: att underlätta för utlandsfödda att få anställning inom vård och omsorg. Se bifogat 
dokument 

                
 

 Diskussionen gick över till den generella skillnaden mellan att ha utbildning och vara 
anställningsbar. Vi får fortsätta utveckla kommunikationen tex via trepartssamtalet på APL 
och referenser från Ag. 

 
 

 Den regionala VOC-återgranskningen gjordes 20-21 maj på CFL Christina Flank Elffors är 
projektansvarig.  
Nya kvalitetskriterier är satta, vi tittar på dem i augusti. Sammanlagt var granskarna nöjda, 
granskringsprotokollet kommer under denna månad, med justeringar för oss lokalt. Vi jobbar 
med dem i augusti.  

 
 

 APL enkäterna redovisades utifrån de som nu inkommit. De kommer att ligga på plattformen 
då terminen är avslutad.  Enkäterna visade att studerande och handledare i hög grad vad 
nöjda.  

 
 

 (Regionala styrgrupper är 22/8, 25/9, 21/11, )så vi föreslår preliminärt att Lokala 
styrgruppsmöten blir 26/8, 8.30 – 12 
 Regional  Kick-Off blir det den 25/9 på CFL i Söderhamn. Boka hela dagen! 
Lokalt Styrgrupp bokas preliminärt till Onsdagen 26/11.  

 
 

 Angående nästa års utbildningar: 
På ungdomssidan är det 6 behöriga och ca 15 obehöriga förstahandssökande till VO14 på 
julbetyget. Vi vet mer efter midsommar. 

 

 Vuxen sökande till hösten är 42 st . Det finns25- 27 stycken platser. 



Angående fördelning av höstens ansökan av fördjupningskurser så har skolan erbjudit fyra 
fördjupningar; Äldres hälsa och livskvalitet, Specialpedagogik 2, Psykiatri 2, Akutsjukvård. 

 
 

 Diskussion om VOC diplom och poäng. För regelverket se:   http://www.vo-
college.se/certifiering/regler-diplom 

 
 

 Övrigt: Vuxenstuderande kallas till introduktion inför sommarvikariaten , och det måste göras 
innan terminen är slut. Vi föreslår att Ag kallar ett särskilt datum för de som går i utbildning. 
Då kan skolan planera att ha lektionsfritt den tiden. 

 
 
 
Ordförande Elisabet Järmens Wallin, Komvux Vård Sekreterare Nina Larsson. Komvux Vård 
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