
                                            
   

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College 
Onsdagen den 26 november 2014 Plats Komvux vård Bollnäs 
 
Närvarande: Monica Embretsén, Nina Larsson, Helena Westh, Björn Persson, Helena Larsson, Hillevi 

Sjöberg, Gunilla Liljendahl, Eva Persson, Magnus Keller, Ingrid Andersson, Lena Bertilsson, Lisbeth 

Olsson, Christina Flank Elffors, Cecilia Falk, Anders Sjöberg, Barbro Bylund.  

                
 

1. Rapport från regionala styrgruppen, se tidigare mail från Monica Embretsén. 
Lokala styrgruppen uppmanas att ge förslag på vice ordförande i regionala styrgruppen. 

 
 

2. Information angående poäng för godkänt diplom – ungdomsprogrammet.  
Branschgruppen tydliggör varför man ska ha VOC-diplom/yrkesexamen 
samt vad som gäller för anställningsbarhet. 
 

 
3. Lönesättning av person som utbildar sig till sjuksköterska el läkare. Styrgruppen beskrev sina 

åsikter, som skickas till regionala styrgruppen.  
 
 

4. Tystnadsplikt i samband med praktik. Utbildningsanordnaren ansvarar för att eleven 
undertecknar ett kontrakt att han/hon har kunskap om vad tystnadsplikt innebär. Detta sker 
inför varje praktikplacering, eleven tar med originalet till praktikplatsen och kopia sparas på 
skolan i kurspärm.  

 
 

5. Rollbeskrivning lokal styrgrupp disskuterades. Beslut bifogas. 
 

 
6. Ny arbetsgrupp, kompetensutveckling och karriärvägar ska tillsättas, Monica skickar vårt 

förslag. Meddela om ni är intresserade att vara med. 
 
 

7. Erfarenheter, problemområden och omvärldsbevakning. Rapport till regionala 
styrgruppen/kvartal. Ett nytt dokument skapas, läggs på plattformen, uppdateras 
fortlöpande. 

 
8. Avvaktar med årsplanen till regionala styrgruppen har fastställt sina datum. Genomgång av 

både kvalitetsplan och kommunikationsplan nästa möte den 5 februari. 
 

 

 

 



 

9. Övriga frågor:  
Regionala marknadsföringsgruppen önskar komma ut på högstadieskolorna för att 
marknadsföra ungdomsprogrammet. Anders tar upp frågan i skolledargruppen. 
 
Information från Eductus som ansöker lokalt om att vara med i Vård-och Omsorgscollege 
Bollnäs/Ovanåker. Eductus startade i november en länsövergripande vårdutbildning på 
uppdrag från AF med 24 deltagare varav ca 6st från Bollnäs/Ovanåker. De läser SFI och 
vårdkurser samtidigt. I januari startar 19 deltagare till som enbart läser vårdkurser. 
Konsekvenser av fler praktikanter diskuterades t.ex. svårigheten att hitta apl-platser och 
utbildade handledare. Beslutades att Eductus anordnar handledarutbildning enligt regionala 
VOC koncept. Lärare från Eductus deltar även i lokala styrgruppen. 
 
 
Nästa möte 5 februari hos Eductus Heden 112, 08.30 – 12.00   
 
  

 
 
 
Ordförande Monica Embretsén Sekreterare Nina Larsson, Gunilla Liljendahl Komvux Vård 

 
 
 

 


