
 

  

Minnesanteckningar   

 Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 

 2013-05-16  8.30 – 12.00 

Plats: Komvux Vård 

Närvarande: Gunilla Liljendahl, Eva Persson, Marianne Michelson, Ewa Hellman, Johan Sjöns, Magnus 

Edling, Weronica Bodin, Helena Mattson, Magnus Keller, Helena Westh, Monica Embretsen, Åsa 

Dahlöf, Nina Larsson, Annika Westermark, Anita Svantesson. 

1. Rapport från förstudie regional handledarutbildning. 
Lennart Backlund (projektledare för förstudie utifrån regional handledning, med ursprung både i 
Vård och omsorgscollege och teknikcollege) presenterar handledarutbildningsprojektet som han har 
jobbat med. Teknikcollege handledarutbildning bygger mycket på VOCs handledarutb. I slutändan 
handlar det om all yrkesutbildning i länet. Bollnäs brukar lyftas fram som föregångare i utveckling av 
handledarutbildning. Det ser mycket olika ut i länet. 
Målet för förstudien för projektet är att öka kvaliten i yrkesutbildningarna genom en kvalitetssäkrad 
handledarutbildning. 
Skolorna efterfrågar utbildade handledare. 
Hur gör vi för att öka kvalitén? Ökat erfarenhetsutbyte. Etablera nätverk för handledarutbildare. 
Implementering av gemensam modell som är uppdelad i en generell del och en specifik del. Även 
webbaserat material.  
En gemensam ansökan är på gång till Skolverket till ett projekt för att implementera 
utbildningsmodellen och etablera nätverk för handledarutbildning. Söderhamns kommun kommer 
att vara projektägare. Oaktat Skolverksansökan så blir det en fortsättning i arbetet med detta. 
Slutrapport hösten 2013. 
Vuxlärlingsverksamheten har problem utifrån att det är svårt att koppla till yrkesprogram 
2. Rapport från regionala styrgruppen. 
Budget för projektet, ser bra ut i nuvarande projekt. Ifrågasätter vad projektet har gett.  
Handledarbudget. 
Programfördjupningsgruppen kommer att sammankallas under hösten. 
Praktik, Cecilia Torstensson har huvudansvar, förändring av praktikplatser ska stramas upp. Problem 
med färre antal praktikplatser på sjukhuset, Gunilla beskriver att vi vill begränsa mer hur dessa 
platser ska läggas ut. Vi behöver vara tydligare. 
Maria Halvarsson har fått i uppdrag att se om det kan fungera med parhandledning. 
Tidigare beslut i regionala säger att det i den mån det går ska första praktiken förläggas inom 
äldreomsorgen, andra året inom kursmålen för kursen Vård och omsorgs 2, tredje året utifrån sin 
fördjupning. 
Gunilla vill veta hur vi tänker utifrån praktikplatserna i höst. Det blev som Gunilla föreslog. När 
vuxeneleverna gör sin andra praktik i termin 2 får de endast välja mellan, psykiatri, handikappomsorg 



och äldreomsorg. Samma gäller för ungdomar årskurs 2. Akutsjukvårdspraktik kan endast erbjudas 
för vuxenelever i fördjupningskurs och för speciellt intresserade ungdomar i årskurs 3. 
Helena Mattson beskriver att det finns platser i Ovanåker om eleverna är beredd att pendla. Viktigt 
att vi beskriver för eleverna att det finns praktikplatser och utbildade handledare i Ovanåker. 
Hälsa. Enkät utifrån handledare är utlagd och lokala gruppen ska titta på resultaten. Innan november 
ska resultatet kollas och utvärderas. 
3. Rapport från regionala grupperna  
Valideringsgrupp. Träff flyttad till 27 maj. Material är utskickat. 
Branchkrav. Info om blivande regionala handledare. Bollnäsmodellen, åtta praktikanter från AME 
kommer att i ett projekt som innebär att man får uskor som har svårt att jobba som vanligt att gå in 
som handledare för elever i omsorgen, kanske även för elever med språksvårigheter.  
B2 test, som motsvarar årskurs 9. Annika har tittat på testmaterial som kostar 1500 kr per person. 
Värmland har kollat detta test, 25 % klarade testet fastän de klarade Vård och omsorgsutbildningen. 
Åsa beskriver hur Resursenheten Bns kommun bedömer anställningsbarhet - Språk, körkort, 
utbildning, ansvarsfulla mm. 
Modell ”Språkarbetsam” finns – det ska vara tryggt och bekvämt att säga ”jag förstår inte”.  
lidingö.se/arbetssam 
googla på arbetssam film intressant. 
Medlearn har inte fått fortsatt förtroende från arbetsförmedlingen då utbildningen ej nått till 
anställningsbarhet 
Gruppen för handledare kommer att träffas till hösten. 
Marknadsföring: Det ser olika ut i sökbilden. På andra ställen tex Gävle finns det för många sökande 
till utbildningarna. Vykort har tagits fram ett i Ljusdal i marknadsföringssyfte som kan ses som ett 
tips. Animerad film finns på Teknikcollege. Hemsidan ska stängas. David har uppgift att hålla i det här. 
Nationellt bygger man en hemsida. Annika har sagt att vi vill vara piloter på sidan. Viktigt med tydliga 
länkar till alla. 
Ekonomiska situationen är osäker.  
MedbedömarPINS kommer att köpas in, 200 st. 
Landstinget Gävleborg fyller 150 år. Magnus Keller berättar om projekt för att lansera landstinget - 
Fokus Rädda liv och Folkhälsoarbete. Målgruppen 0 – 20 år. Besök på skolor mm. Styrgrupp med 
Svante Lönnbark i ledningen. Stärka Landstinget som varumärke. 
En bok kommer att läggas upp på nätet utifrån erfarenheterna i skolor och grupper. 
Samarbete mellan olika aktörer jobbar för ett samarbete för att medborgare ska få stöd från rätt 
instans. Lt olika instanser, kommunens olika verksamheter. För mer info, se Finsam Uppsala. 
Rapporter från lokala arbetsgrupperna.  
Gunilla redovisar utfallet från enkäterna som skickats ut till handledarna. Många handledare som inte 
har svarat på enkäten. Påminnelse om enkäten bör göras i samband med trepartssamtalet. Vi bifogar 
materialet till protokollet. Gunilla räknar ut svarsfrekvenser. 
4. Kommunikationsplan. Ingenting nytt. 
5. Kvalitetsplan. Annika har sammanställt underlag till kvalitetsplan som vi lämnat. Ska vara inskickat 
31 a maj. Återgranskning nästa år. Det blir nya certifieringsmål. 
6. Omvärldsbevakning. Inget nytt. 
7. Mångfald. Inget nytt. 
8. Marknadsföring 
Gymnasiet på stan 31 maj kl 12 - 15. Alla Torsbergsprogram finns representerade. Svar kommer nu 
på sökbilden till Torsbergsgymnasiet. Osäkert om en del program kommer att kunna starta. 
9. Genusperspektiv. Förslag från Annika om att marknadsföringsgruppen tänker vidare här. 
Monica berättar att en personal som jobbar inom äldreomsorgen har utbildning inom genus och har 
haft kurser för personal.  
10. Övrigt. Annika skickar ut papper från Skolverket som hon vill ha respons på. 
 
Vid pennan 
Anita Svantesson 


