
 

  

Minnesanteckningar från 

Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 2013 02 14 

Plats: Komvux Vård, Bollnäs 

Närvarande: Gunilla Liljendahl, Hillevi Sjöberg, Eva Sjöbom,  Helena Westh, Magnus Keller, Helena 

Mattsson, Nina Larsson, Ewa Hellman,  Monica Embretsen , Marie Lind,Elisabet Järmens Wallin, Åsa 

Dahlöf, Magnus Edling, 

1 Regional rapport:  

Vad vill vi nyttja processledarrollen till? Fungera som drivkraft. Inte behov av att pl rapporterar från 

reg möten. Det kan vi göra själva. Omvärldsbevakning. Förmedla vad som är på gång reg och nat. 

Statliga utredningar. Kontakt mot Föreningen Vård och omsorgscollege. Fokusområden som vi 

behöver stöd i. Kan lokala styrgruppen ge uppdrag direkt till pl? 

Enkäterna  Vill kunna se vilken arbetsplats svaren berör för att kunna återkoppla. Återkoppling en 

gång per termin. Vilket stöd behöver respektive arbetplats är ett viktigt syfte. 

Gemensam faktaruta på enkäten med syfte, mål och redovisning. Skapar trygghet. Finns underlag till 

det i ansökan redan. Inte på för detaljerad nivå. Trepartssamtalet viktigast . .  Ag behöver få en bra 

bild av läget. Har vi gjort på rätt sätt för att eleven ska uppleva sammanhang. Vad behöver vi göra 

bättre? Redovisas en gång per termin. Ska sitta i handledarpärmen. 

Enkäterna kollades upp och reviderades. Bra nämna i handledarutbildningen att man kan lämna 

kommentarer i enkäten som blir underlag till utveckling.Titta på elevens och handledarens svar och 

hur de stämmer överens vid uppföljningen. Att eleverna fyller i enkäten direkt när de kommer från 

sin APL är lärarens ansvar. Svaren går direkt till Gunilla L från både handledare och elever. GLL lägger 

upp resultatet en gång per termin på  bollnas.se/voc. Om någon vill ha per område får man begära ut 

det från GLL. Första gruppen elever och handledare som svarar ska göra det v 12 

Valideringsdokument har kommit som arbetsmaterial från Föreningen för Vård och omsorgcollege. Vi 

kommer att få det skickat från Annica W. En nat grupp ska arbeta vidare utifrån det. Vår 

valideringsgrupp utser en person som ska ingå i den arbetsgruppen.  

V 15.16,17,19, startar medbedömarutbildning.  10 personer föreslås ingå fördelat utifrån tänkt 

behov. De flsta har gått nya handledarutbildningen och har varit medbedömare tidigare. Ag 

påminner om hur viktigt det är med framförhållning så att man kan planera på arbetsplatserna. 



Arbetsförmedlingen beskriver uttalat behov av usk med psykiatrikompetens. Medlearn som utbildat i 

Hudiksvall avslutar sista mars . Yrkesakademin har fått nya uppdraget av Af och dom startar upp i 

April. Ev behov av Afs upplägg i södra Hälsingland ska inventeras av Af. 

Platser i Psykiatri 1 finns från v 17  hos Komvux Vård. Tisdag em ligger 4 tim lektion. Övrig tid är eget 

arbete.  

Motsvarande åk 9 språknivå gäller för att börja vårdutbildningen för vuxna.  S.k.  B2 test (EU)kan i 

köpas av Hudiksvall vid behov. Diskuteras hur det kan användas. 

Körkort krävs för anställning i stort sätt i alla verksamheter. I hemtjänsten är det extra nödvändigt. 

Det är ett stort problem när en elev har betyg och diplom men saknar körkort. Diskussion om hur 

man gör i andra kommuner. Ex i annan kommun : Trainee garanterar ett års anställning utan LAS 

dagar. Krav att  ta körkort under året. Kan efter fullgjort år och klarat körkortet  få 10.000 i bidrag. 

Samma lön som övriga anställda. Info om upplägg finns på Söderhamns hemsida.  

Mer diskussion om Trainee modellen nästa gång 

Marknadsföring:    

Frågor ska ställas till ungdomarna i åk 1 och åk 2: 

Hur kom det sig att du sökte programmet? 

Blev det som du tänkte? 

Var fick du informationen? 

Vi får numera komma till korridorer och uppehållsrum istället för in i klassrummen på grundskolorna. 

Bör diskuteras mer. EJW tar upp frågan till förvaltningen som fråga till rektorsgruppen. Hur 

implementeras yrket i lägre åldrar. Det behövs framförhållning för att personal ska kunna delta i 

marknadsföringsinsatser.   Kolla ”Trossen” ett upplägg som Gävle har. 

Regionala hemsidan har varit ett långdraget problem. Den är krånglig och ej uppdaterad.  

Vi vill ha en uppdaterad hemsida.     Dokument ligger nu under  www.vocGavleborg/dokument 

Vi tittade på Teknikcollege hemsida som exempel. 

Vi ställer oss bakom förslaget med en nationell hemsida liknande teknikcollege modell . När 

Föreningen Vård  och omsorgscollege kommer med sin hemsida  kan vi ha länka från den. 

Marknadsföringsgruppen får fortsätta diskussionen om broschyr eller ej. Styrgruppen är tveksam till 

om det behövs. Mer till föräldrar än till blivande elever? 

Gunilla L skickar kommunikationsplanen och kvalitetsplanen till Annica W och Per Iversen som 

underlag till verksamhetsbeskrivning 2012. 

UF företag kan göras inom gymnasiearbetet 

http://www.vocgavleborg/dokument


Alla underleverantörer av utbildning ska i princip vara certifierade. Enstaka kurs kan köpas men minst 

50% av utbildningen måste ha genomförts inom certifierat VOCollege. 

Diplom kan bygga på betyg från studier hos Komvux Vård + vissa betyg från tidigare. Rektor 

bedömer. Individen ska ta med diplom och betyg vid ansökan om jobb.  Skolan arkiverar diplomkopia 

tillsammans med betyget. Minst 50% av kurserna ska vara genomförda inom certifierad utbildning. 

1.Programeleveråd: Diskussionfrågor är bl.a Körkort, marknadsföring, anställningsbarhet, frågorna 

från marknadsföringsgruppen. 

2 Programråd   den 14 mars med två eller fler elever som deltar. Rektor leder 8.30-10.00 därefter 

lokal styrgrupp.  

Vi bedömer att reg handledargruppen bör ha ett möte för att ta tillvara förslag till ändringar som 

kommit från handledare som gått den nya handledarutbildningen i Bollnäs. Tas på nästa reg 

styrgrupp. 

 

Elisabet Järmens Wallin 

 

 

 


