
 

  

 

 

Minnesanteckningar   

 Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 

 2013 03 14    10.30 – 12.00 

Plats: Komvux Vård 

Närvarande: Nina Larsson, Gunilla Liljendahl, Torsten Nordström, Magnus Edling,Magnus Keller, 

Annika Westermark, Björn Persson, Aina Woxberg, Erika Engberg, Ewa Sjöbom, Helena Westh, 

Helena Mattsson, Marie Lind, Eva Persson, Weronica Bodin, Åsa Dahlöf, Monica Embretsen, Elisabet 

Järmens Wallin 

Rapport  från regionala styrgruppen  

Ny regional ansökan om gemensamt projekt för Teknikcollege Gästrikland, Teknikcollege Hälsingland  

och VOC inlämnat. 

Bitte Åström ,Hudiksvall är ny samordnare för programgruppen. Elisabet JW är representant från 

Bollnäs. 

Första redovisningen av Hälsoenkäten ska redovisas senast den 30 nov. Tas upp på regionala 

styrgruppen i december.Gunilla L ska lägga in den i Esmaker. Syfte med enkäten är att förbättra och 

utveckla 

En  nationell valideringsgrupp bildas. Vi är inte representerade men Marianne Andrén bevakar och 

kommunicerar i vår regionala valideringsgrupp 

Arbetsförmedlingen utreder hur upphandling av Vård och omsorgsutbildning bör se ut. Förståelsen 

hos Af tycks ha ökat för behovet av nivån på svenska kunskaper för att tillgodogöra sig utbildning.  

Bollnäsmodellen: I Bollnäs provas med externa handledare för praktikplatser (inte APL) för att ej 

överbelasta ordinarie personal. Handplockade handledare som ska få handledarutbildning. 

Praktikanter ska kunna få språkträning, se om vård och omsorg är rätt jobb att utbilda sig inom m.m. 

Vinna / vinna för alla! Ska följas upp för att eventuellt kunna användas som en modell  nationellt. 

B2 testet: Vem bekostar det? Annica W ska titta på hur Värmland och Lidingö gör . Inga beslut än. 

Trycksaker ska tryckas lokalt men materialet ska beslutas regionalt. 



Medbedömar pins som vi ska beställa lokalt blir mycket dyrt. Måste diskuteras mer. Om det blir för 

dyrt är alternativet att inte dela ut. Bra om vi kan hitta en regional lösning. 

 

Hemsida: Ingen regional i framtiden. Länk till nationella (den är inte klar än) Dagens regionala ska 

fasas ut. 

Varje skola spar kopia på VOC-diplomet 

Uppdrag från regeringen till Skolverket att utreda en tydligare undersköterskeexamen som ska locka 

fler till utbildning och jobb. 

Medlearn är certifierade nu. Konflikt finns om detta på flera håll pga att de inte har gymnasiearbetet. 

Kommunal, Söderhamn, flaggar för att vissa elever jobbar för mycket så de inte hinner med sina 

studier. Behöver bevakas i samarbete. Många uppger ekonomiska skäl att jobba mycket. 

Viktigt med bra kontakt med Studie och yrkesvägledare så att grundskoleelever får rätt  information. 

Viktigt med information om att man kan kunna läsa vidare. Bra grund även för polis 

(arbetslivserfarenhet från psykiatri t.ex) 

Konkret information om vad man kan bli med VO som grund behövs till ungdomar. 

Mötesdatum för hösten för Bollnäs /Ovanåker lokala styrgruppen  blir:  

5 sept 8.30-12 Plats  

10 okt 8.30-12 (inklusive programråd 8.30-10.00) 

7 nov 8.30-12 

Varje möte ligger två dagar efter ett regionalt styrgruppsmöte 

. 

Diskussion om anställning och körkort. Vad gäller nu? Några kan anställas utan körkort i Bollnäs men 

krav att de påbörjat utbildning vid en avstämning efter en tid.  

Skolinspektion av arbetsplatsförlagt lärande i 16 kommuner rapporterades. 

Information och viss diskussion om två nya anställningsformer s.k.  Utbildnings och 

introduktionsanställning och Arbetslivsintroduktionsanställning Gäller 19-25 åringar. 

Utbildningsdelen 25%: Kan den innehålla språk eller körkort? 

Idéer till Gymnasiearbete 100 p och Vård och omsorgsarbete-specialisering 50 p bör styrgruppen 

fundera över. Diskuteras nästa möte. 

 Elisabet Järmens Wallin antecknade 

 



 

 

 

 

 

 

 


