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Arbetsmiljö 
Riskfaktorer 

Vuxt1:  Surrigt, burrigt, inneklimatet, belysning, halkrisk i trappor, möblemang 310.  

APL: Fungerat ganska bra, lite stressigt men bättre än väntat.  Möjligt att framföra 
synpunkter, många är öppna.  Ett förslag är ett formulär som man får fylla i, när APL är 
genomförd (Karlslund har detta).  

Vo12: Kallt, mycket ljud (möbler, bygg), maten, saknas datorer på vård, ofräsch miljö, 

APL: Överlag positiva reaktioner, men kan finnas ”skitprat” om kollegor och kunder på 
vissa arbetsplatser. Obekvämt att ifrågasätta som elev (kan bli kinkigt),  

Vo13:  Rörigt i korridorerna (uppehållsrum), kallt, byggljud, bortstädad i matsalen vid sen 
lunch (börjar städa redan när man äter).  

APL: Svårt att våga ta upp synpunkter, man är beroende av sin handledare. 

Vuxt2:  Mycket folk, svårt med studiero. Kallt i lokalerna. 

 

Friskfaktorer 

Vuxt1:  Bra lärare, kurser och material. Validering av kunskaper. Rasterna bra för ”kaffe och en 
rök”, Bra kommunikation och samarbete med lärarna. 

Vuxt2:  Vårdstuga bra med stöd 

Vo13:  Bra lokaler, extra lärare (special), studiehandledare SV2, bra att vara tillsammans 
klassvis i gymnasiegemensamma ämnen, bra med gratis mat. 

Vo12:  Bra belysning, skönt med soffor i biblioteket. Bra med gym, nya fönster, kiosk och 
affären. Bra samt att det kommer kortläsare i kafeterian.  

 

Attraktionskraft 
Vo12:  Mer praktiskt arbete i metodrum, mer information om vidare studier redan i åk1. För 

mycket fokus på äldre även i kurser som inte ”har med det att göra”. Mer APL även på 
sjukhus. Blivit förvånade över. 

Vo13:  Lyfta fram bra lärare, balansera informationen så man vet att det inte bara är praktik.            
Sociala medier, Torsberg på stan.  Information till föräldrar så att dom inte påverkar 
negativt (föräldramöten). Bjuda in till öppet hus, höja lönerna för lärare och 
vårdpersonal.  Mellanstadiebarn – budskapet rädda liv, hjälpa andra och förändra 
någons vardag. 



Vuxt1:  Praktik tidigare i grundskolan, Bättre matmöjligheter med fler mikro och vatten och få 
bort lukt, lite trångt. Bättre möblemang soffor mm. Låna böcker istället för att köpa. 
Fler föreläsare. Tidningsartiklar. Ner på stan och ”ta blodtryck”, visa upp vad vi gör och 
att vi finns. Egna lokaler för vuxna. 

 

Genomgång av APL-enkät 
 Överlag positiva reaktioner 

 Behov av att utveckla trepartssamtal i samband med halvtidsbedömning. 

 Viktigt men svårt att få upp svarsfrekvensen på enkäten (endast ca 50% i dagsläget). 

 Viktigt att vi kan hålla det vi lovar i marknadsföringen (besviken på att man inte fick två 
sjukhuspraktikperioder). 

 Bättre med praktik tidigare i Vuxt3. 

 Svårt att matcha praktikplatser med sommarjobb, då planeringen är mycket omfattande (400 
personer) och måste vara klar tidigt. 
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Eductus om vårdutbildning via AF 

48 platser, en grupp startar 1 november och den andra startar efter nyår. Målgruppen är personer 
inom etableringen och jobb- och utvecklingsgarantier. Studerande inom SFI som klarat C-nivå, men 
inte färdig med D-nivå.  Även 24 personer inom etableringen kan söka.  

 Fyra veckors förberedande utbildning (kartläggning, urval). Kontroll av lämplighet utifrån 
språknivå och inställning.   

 80-100 veckor utbildningstid riktvärde. Kan bli längre för personer från etableringen.  

 Grundkoncept: 15 timmar SFI, 25 timmar vårdutbildning.  

 Eductus kommer att erbjuda svenskaundervisning på högre nivå än SFI för att möta kraven 
från VOC. 

 

Frågetecken och diskussioner: 

 Hur löser vi gymnasiearbetet då Eductus inte har examensrätt på detta? 

 APL-platserna måste finnas på studenternas hemorter. Samordning måste ske av detta på 
regional nivå (regional styrgrupp VOC?). Kan vi samköra med övriga praktikperioder? 
Behöver vi fler platser och i så fall inom vilka områden? 

 Vilka fördjupningskurser och utgångar kommer Eductus att erbjuda? Viktigt med samordning 
utifrån arbetsmarknadsbehov! 

 

Nuläge: Eductus har påbörjat en ansökan till VOC som i första läget skall beviljas av lokala 
styrgruppen.  Tills ansökan är godkänd kommer Eductus att vara inbjuden som adjungerad i den 
lokala styrgruppen. Lokaler kommer att finnas i hus 112 på Heden, anpassning pågår.   

 

Till nästa lokala styrgrupp:  

 APL på annan ort, kravlista och hur löser vi halvtidsbedömningen? 


