
 

  

Minnesanteckningar   

 Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 

 2013-09-05 

Plats: Komvux Vård 

Närvarande: Ingegerd Hedberg, Inger Abrahamsson, Helena West, Helena Mattsson,  

Gunilla Liljendahl, Anders Englund, Karin Woxberg, Björn Arfvelin, Ann-Lena Olsson,  

Agneta Nyegårdh, Ewa Hellman, Ewa Sjöbom, Eva Persson, Anita Berggren, Erika Engberg, Magnus 

Keller, Nina Larsson, Weronica Bodin, Monica Embretsen, Åsa Dahlöf 

 

1. Information inför höstens utbildningar. 

Nina Larsson informerar om höstens utbildningar. Se bifogad fil. 

Lars Nilsson är ansvarig för ungdomsutbildningen och Elisabet Järmens Wallin är ansvarig för 

vuxenutbildningen.  

Ungdomsverksamheten på Torsbergsskolan har totalt 720 elever varav 55 elever går Vård- och 

omsorgsprogrammet. Antalet elever på Vård- och omsorgsprogrammet har ökat, inför höstterminen 

har 22 elever påbörjat utbildning.  Marknadsföringen har gett resultat. Fem av eleverna har svenska 

som andraspråk och kommer att läsa in svenska 1.  

Vuxenutbildningen har inför höstterminen 26 nya elever, antalet sökande var 37. Sista ansökningsdag 

var 30 maj, efter det datumet ringde många och visade intresse för utbildningen. 

Flexgruppen består nu av 22 elever. 

 

2. Anställningskriterier  

Bollnäs Kommun har utarbetat anställningskriterier, syftet är att ha kompetent personal. 

Återkoppling av anställningskriterierna ska ske till den anställde som ska ges möjlighet till utveckling. 

Vid behov upprättas en tidsplan där utbildning och körkort ska ingå. Se bifogad fil. 

Problem kan uppstå vid tillämpning av anställningskriterier om den anställde har annan utbildning 

som gör att möjligheten till vuxenutbildning begränsas. 

3. Entreprenöriellt lärande. 

I Söderhamn inför man entreprenöriellt lärande i utbildningen. Grundtanken är att eleverna ska 

utveckla initiativ och ideér, ta eget ansvar och vara ”ledare i sitt eget liv”. 

 



4. Utbildning via arbetsförmedlingen 

MIROI kommer att starta utbildning via arbetsförmedlingen, de är inte certifierade och inte 

prioriterade för att få praktikplatser. Under termin två kommer eleverna att ha praktik tre dagar i 

veckan. Långtidsarbetslösa och utlandsfödda personer är aktuella för utbildningen. Kravet för att 

komma in på utbildningen är svenska på SFI-nivå. 

5. Gymnasiearbete  

Gymnasiearbete 100 p (tidigare projektarbete), en fördjupning  i ”vanligt förekommande arbete”. 

Arbetet görs under tredje terminen, det kan göras i grupp men ska redovisas individuellt.  Förslag på 

ämnen kan göras tillsammans med arbetsgivaren. Det bör bildas ett nätverk av lärare för att jobba 

med gymnasiearbete. Om arbetet görs efter utbildningen och eleven flyttar kan det ordnas på annan 

skola, dokumentation krävs. 

6. Information från/till inbjudna studievägledare. 

Många är intresserade av att jobba med människor, alla är inte intresserad av vård. Barn och fritid är 

ett konkurrerande program. När det gäller marknadsföring och riktad information till åk 8 är det bra 

att använda ungdomselever. Gävle är det enda sjukhus i länet som har har PRAO-platser för åk 8. 

Praktikplatser inom akutsjukvården har minskat i Bollnäs, kan endast erbjudas under valbar kurs i 

trean. Två elever har bytt skola pga det. Gunilla L har tidigare undersökt möjligheten för 

Bollnäselever att göra praktik i Gävle men det har visat sig vara svårt. Magnus K kollar det, 

praktikplatserna ska vara tillgängliga för alla i VoC. 

Studie-och yrkesvägledarna vill göra ett studiebesök på ett boende inom äldreomsorgen. Förslag på 

datum är 17/10 i Bollnäs och någon gång i december i Ovanåker. 

Björn Arwelin och Ingegerd Hedberg kommer att ingå i lokala styrgruppen. 

7. Rapport regionalt 

- Projektet har budget tom 2013-09-30 Efter det startas ett nytt projekt tillsammans med 

teknikcollege.  Regionen har godkänt nästa del. En ny processledare kommer att rekryteras. 

- Redovisning av tid har varit krånglig, nu finns ett nytt sätt att redovisa där allt tid räknas utifrån en 

snittlön. 

- Arbetsförmedlingen har inte svarat på om de bekostar B2 testet. Hudiksvall har gjort en egen test. 

Hudik har testat personer som har gått utbildning via Medlearn, men dom var för svaga på svenskan. 

Nu får de språkpraktik tills de bedöms klara yrket.   

- Yrkesakademin  i Hudiksvall är på väg att bli certifierad 

- Söderhamn har 22 elever, fler killar och fler utlandsfödda än tidigare. 

- Söderhamn har använt elever från traineeprogrammet som handledare för feriearbetare, det har 

fungerat bra. Kan vi använda äldre elever som handledare för yngre elever och för feriearbetare?  

- Regionala styrgruppen vill att arbetsgrupperna uppdateras: 

Marknadsföring Hillevi Sjöberg, Eva Sjöbom ( ny arbetsgivarrepresentant) 

Branch  Eva Sjöbom, Magnus Edling, Åsa Dahlöf 

Hälsa  Magnus Keller, Nina Larsson 

Validering  ny representant behövs efter Ingrid Rubäck 

Handledarutbildning Marie Helin 

Praktiksamordning Gunilla Liljendahl 

Programråd  Elisabet Järmens Wallin 



 

 

 

8. Externa handledare 

Externa handledare ska ta emot arbetssökande och guida in dem i verksamheten. Åtta personer 

valdes ut och två av dem anställdes av arbetsmarknadsenheten och har gått handledarutbildning. 

Arbetet har startat under september på Ängslunda med fyra arbetssökande. Gunilla tycker inte att 

externa handledare ska heta lika som handledare i VoC. Ett förslag från nationell nivå är att VoC 

handledare kommer att heta yrkeshandledare. 

9. Diplom för ungdomar 

Nina informerar om att hon varit i kontakt med Nationella Rådet angående ungdomar som inte 

uppnått 2500 p och därför inte fått diplom. Det är möjligt läsa upp betygen på Komvux och sedan få 

diplom. 

10. Kommunikationsplan 

Se bifogad fil. 

Ny kommunikationsplan ska upprättas vid omcertifiering när nuvarande avslutas 2014-06-13. 

11. Enkätsvar 

Gunilla redovisar vårens enkätsvar från handledare och elever på nästa lokala styrgrupp. Resultatet 

finns på hemsidan. 

Höstens möten        

10/10 8.30-12.00 Programråd 8.30-10.00 

7/11 8.30-12.00 

5/12 8.30-12.00 

 

Anteckningar förda av 

Åsa Dahlöf 


