
                                               

 

Vård- och omsorgscollege lokal styrgrupp 26 augusti 2014 

Närvarande: Monica Embretsen ag, Elisabet Järmens Wallin utb, Nina Larsson utb, Helena Westh 

Kommunal Ovanåker, Magnus Keller Landstinget, Björn Persson Kommunal Bollnäs, Aina  Woxberg 

Kommunal Bollnäs, Gunilla Liljendahl utb, Jannett Källänge ag, Ellinor Nordh Kommunal Bollnäs, 

Agneta Nygård utb, Inger Abrahamsson utb, Ewa Sjöbom ag, Christina Flank Elffors Processledare. 

Christina F-E  rapporterar från regionala  styrgruppen från den 22/8-14. Det var god närvaro och ett 

dynamiskt möte.  

 Bollnäs/Ovanåker klara certifiering för 5 år. 

  Något kvar för regional certifiering. Arbetas med  nu. 

 Ett mätbart mål ska sättas för den utbildningsnivå vi ska ha uppnått . Utgå från det läge vi har 

tagit fram . 

 Bra modell för uppföljning och kvalitetsredovisning  är på gång att tas fram regionalt. Ett 

verktyg för mätning och skattning finns . 

 Det arbetssätt med kvalitetsplanen vi haft lokalt fortsätter vi med. Sammanställer och skattar 

en gång per år. Regionala målen ska in i vår kvalitetsplan. Gunilla L lägger in det. 

 VOC Sverige har en grupp som jobbar med karriärvägar inom vård och omsorg. Förslag o 

goda exempel ska tas  fram. Vill veta från regionerna vilka behov som finns. Frågeformulär 

utskickat till ag som uppmanas att svara. Samråd med facken behövs. VOC Sverige planerar 

träff  med YH myndigheten  som fortsättning. 

 Nationell konferens VOC  28 oktober för skolledare/lärare.allmän konferens för alla i 

december. 

 Kickoff den 25 september på CFL i Söderhamn. Hela lokala styrgruppen är inbjuden dit. 

Heldag. Alla lärare kan delta. 

 Föreberedelse till dagen: 3 bra saker från oss. Varje lokal styrgrupp presenterar kort : Så här 

gör vi!  

 Attraktionskraft blir dagens tema 

 Föreläsare: Ung omsorg för inspiration av yngre till Vård och omsorg 

  

                          ------------------------------------- 

 

Elisabet informerar om förändringen med ny rektor från 1 oktober. Anders Lans blir ny rektor för 

Komvux och tar över Elisabets arbetsuppgifter med VOC. Under September går Anders och Elisabet 

dubbelt för introduktion. Bertil Lundqvist är fortfarande rektor för eleverna i ungdomsprogrammet, 



Torsbergsgymnasiet, men Anders har verksamhetsansvar för yrkesdelen på samma sätt som Elisabet 

har idag 

Ordförandeskap i regionala styrgruppen är svårlöst. Ett rullande schema med ansvar från de olika 

lokala VOC. Två år i taget är en idé Diskussionen fortsätter och inget beslut finns ännu. 

SVT Rapport nationellt har hört av sig till Hudiksvall  för en  intervju om VOC . (Inför valet). Om det 

blir av kommer Per Iversen att meddela det så vi kan följa sändningen 

Tidrapportering: T.o.m. juni har vi rapporterat klart. Bollnäs/Ovanåker ligger väl till med gjorda 

timmar. 

Söktryck och intag hösten rapporterades  samt vilka utbildningar som sker i höst. Högt tryck på vux 

.25 nya har startat. I termin 2 går 31 xuxna. Termin 3 något färre. 15 ungdomar just nu men några till 

kan vara på ingång. 

Flex gruppen (fortsättning efter avslutat omvårdnadslyft) sker i Lärlingsupplägg, Bygger på 70% 

arbetsplatsförlagd utbildning och 30% skolförlagd  

Ny handledarutbildning från vecka 39. Inbjudan har skickats ut i dagarna. Uppföljningstillfälle för 

vårens handledarutbildade är också utskickat. 

Handledarträff planeras till v 46. Inbjudan kommer/träff 

 

Nästa möte är Kick off den 25 september heldag CFL Söderhamn. Inbjudan kommer. 

Extra möte 8.30-12.00 Lokal VOC den 24 oktober  Inleda med programråd 8.30-10 Frågor till 

eleverna  Vad är bra arbetsmiljö och vad är Attraktionskraft.  Att ta upp: Rapport om 

utvärderingsenkäten. Vad göra med resultaten? 

Lokalt VOC 8.30-12 26 november 

 

Regional  styrgrupp : 

 Kickoff den 25 september  CFL Söderhamn 

21 november Telebild 

Nya avtal för APL ska skrivas. Christina skickar ut mall som vi kan stämma av mot befintlig. Ska 

omfatta de 5 certifierade åren och skrivas under. 

 

12 december redovisar Gunilla APL enkäterna för enhetscheferna i Bollnäs. 

 

3 bra saker som vi vill presentera från Bollnäs/Ovanåker på Kick off:  



Hur har samarbetet utvecklats under våra tre år  

Enkäten:  Elever, handledare (vid handledarträffar t.ex.), lärare, chefer, lokala styrgruppen. Hur följer 

vi upp. Vad ska enkäten heta.   

APL samordningen vad är bra/unikt 

Handledarträff Upplägg  

Lärling/omvårdnadslyftet- hur gjorde vi 

Kriterie 7 arbetet som hela arbetslaget var delaktiga i. 

Arbetsgång diplomering. Skickas från Monica till bemanningen för lönesättningen 

 

Nina, Elisabet och Gunilla spånar på upplägg. Innehåll, vilka presenterar och hur? 

Kostnad  vid Kick off är 175 kr /person (fika , lunch) . Lokalen står regionen för. 

Genomgång av deltagare i VO-College listan för uppdatering. 

Björn: Hur säkerställs att vikarier/ sommarjobbare får referenser? Har de fått? Återkoppling till 

resursen  ? Efter att sommarjobbarna slutat vill cheferna ha en APT.  En mall finns. Oklart om vem 

som ger eleven återkoppling. Även rapport till ordinarie anställda hur sommaren vari ska göras. 

 

Elisabet Järmens Wallin 

 

 

 

 

 


