
Lokal styrgrupp Bollnäs Ovanåker VOCollege 19 april 2013  

 

 

Närvarande: Monica Embretsen, EwaHellman, Gunilla Liljendahl, Ewa Sjöbom, Helena 

Westh, Magnus Keller,Nina Larsson, Elisabet Järmens Wallin 

 

 

Stor frånvaro den här gången av flera olika skäl. 

 

 

Aleris situation gällande APL platser:  Eva Hellman återkommer om differens som blir mot 

nu i antal APL platser.  

Möte angående APL platser på sjukhuset framöver kommer att ske den 8 maj.Gunilla 

Liljendahl och Eva Hellman deltar då .Maria Halvarsson håller i det. 

Diskuterades idéer t.ex  parhandledning Att en handledare har två elever under en period har 

provats för sjuksköterskor och sjukgymnaster. Tas med som förslag till mötet. Läggas in i 

handledarutbildning för att skapa trygghet. 

 

Bollnäs modellen:16 personer kan vara aktuella för handledarutbildning. Anställda av AME. 

Vår egen handledarutbildning plus info om integration, vissa funktionshinder ca 2 dgr extra. 

Ann-Kristin har lämplig kompetens för att ingå i sådan handledarutbildning. En del om 

förståelse av andraspråksinlärning kulturer bör ingå. Prisuppgift på utbildning vill Monica ha. 

Elisabet skickar det.  Pilotprojekt med start i september . Ex 15 – 18 tim grund + 2 dagar 

handledarutbildning. En projektledare ska Monica E prata med Kent Bogren, länsstyrelsen 

om. Inget sagt om hur lång tid praktikanten ska vara ute i verksamhet.Grundkoncept skriver 

Monica och Ewamarianne  (Arbetsmarknadsenheten). 

           Separat utbildning 16 st i koncentrerat i augusti eller 4 st  ingå i en vanlig handled 

utbildning med tillägg. Första information 28 maj kl 13  om konceptet, förväntningar m.m. 25 

juni personliga intervjuer av dom som tackat ja. 

 Nina inbjuds att delta av Monica E ( beskriva hur handledning går till).  

 

Björn från Kommunal  har skickat fråga: Varför elever placeras ut där handledare finns som 

saknar nya utbildningen. Det är så att inte alla hunnit få den nya utbildningen än. Rutinerna är 

samma runt checklistor och bedömning/trepartssamtal även med icke utbildade handledare. 

  

Omvårdnadslyftet ska kunna finansiera Bollnäs kommuns handledarutbildning om vi ger 

nationella  kursen Vårdpedagogik och handledning. Andra som ingår i utbildningen kan vi ev 

finansiera  från yrkesvux. (Ovanåkers kommun –yrkesvux?) 

Handledarutbildningen + inlämningsuppgifter för 100 p och betyg i kursen 

 

Kvalitetsrapporten har vi skickat underlag till Annica och Per tidigare och antar att det 

räcker då vi fått den  

informationen av Per. (Kommunikationsplanen och Kvalitetsplanen som vi löpande skriver i) 

Vi kompletterar utifrån Annikas frågor via ett mail vid sittande möte. 

 

 Kvalitetsplanen reviderades 

 

Idé: Åsa Svärd är Silviasyster. Kanske kan hon komma in i utbildningssammanhang. 

 

 



Kommunikationsplanen reviderades 

 

Ide: Bjuda in studie- och yrkesvägledare till första styrgruppsmötet i höst. Ta upp Prao- frågan  

då. 

 

 

Tillägg efter mötet 

Preliminär grundutbildning i Modern arbetsteknik planerar Ovanåker för. En lärare, Hillevi 

Sjöberg ska delta i så fall. 

Preliminärt datum är del 1 23-26-sept. Del 2 23-25 okt 

Samt fortbildningsdagar för instruktörer 24 och 25 okt. 

Tänkt plats är Komvux Vårds metodrum 

 

 

Elisabet  antecknade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


