
 

  

Minnesanteckningar 

Lokal styrgruppsmöte VO-College Bollnäs/Ovanåker 

10 oktober 2013 10.00 – 12.00 

Konferensrummet, Komvux Vård 

Närvarande: Nina Larsson utb, Gunilla Liljendahl utb, Marie Helin Lindblom utb, Lars Nilsson utb. 

Magnus Edling ag Hedensomvårdnadscenter, Magnus Keller ag Landstinget, Annika Westermark 

processledare, Björn Persson Kommunal, Aina Woxberg Kommunal, Helena Mattsson ag Ovanåker, 

Åsa Dahlöf ag Bollnäs kommun, Monica Embretsén ag Bollnäs kommun, Ingegärd Hedberg SYV 

Bollnäs. 

1. Information från marknadsföringsansvarig Hillevi Sjöberg. 

Ny medlem i den regionala marknadsföringsgruppen, Ewa Sjöbom Bollnäs Boendekooperativ. 

 

Informationsdagar på Torsbergsgymnasiet vecka 40 och 41, alla åk 9 elever var inbjudna 

med obligatorisk närvaro. Inför besöket har skolan utbildat elever till guider. Guiderna visade 

runt eleverna efter den gemensamma informationen i aulan. 

Informationskvällar på Torsbergsgymnasiet den 11och 12 november, för allmänhet 

föräldrar och ungdomar. Viktigt att även Ovanåkers föräldrar och ungdomar är inbjudna. 

Nationell hemsida är förhoppningsvis klar vid årsskiftet. 

Regional hemsida jobbar man för fullt med, länkar med filmer blir en spännande utmaning. 

Komvux Vårds hemsida behöver kompletteras med mer information om ansökningsdatum 

och slutdatum för ansökan. 

2. Information från vår representant i reg. handledargruppen Marie Helin Lindblom. 

Handledarpärmen, några dokument kommer att ändras. Det nya materialet mailas till 

Monica Embretsén som sedan mailar det till Gunilla Liljendahl som ser till att det byts ut i alla 

handledarpärmar.  

Handledarträff, vi har i dagsläget utbildat 100 handledare. De är inbjudna i två grupper en till 

den 15 oktober och den andra till den 22 oktober. Program för träffen: 

- Information om ”Plattformen”. 

- Redovisning av de sammanställda utvärderingsenkäterna (handledare/praktikanter). 

- Gruppdiskussion – utbildning/handledningserfarenhet 

- Tema vid nästa handledarträff? 

- Gruppdiskussion – skillnader att handleda ungdomar, vuxna, kund och anhöriga. 

- Information om kursen Vårdpedagogik och Handledning. För de elever som läser mot högre 

betyg och behöver böcker betalar omvårdnadslyftet. 

- Nyheter från verksamheten? 

- Från Lokala VO-College styrgrupp – informera att elever ser stor skillnad på handledning 

med utbildad handledare. 



3. Information från Processledare Annika Westermark om återcertifieringen. 

Vår nya ansökan ska vara inne någon gång mellan mars – juni 2014. 

Annika kommer att göra en mall för alla kriterier hon visar den på nästa lokala styrgrupp. 

Alla gör sin lokala ansökan sedan görs den regionala som då granskar de lokala 

ansökningarna.  

Vi kan göra nya mål. 

Ansökan ska inte vara något tungt dokument men målen ska vara tydliga. 

4. Information om gymnasiearbetet från lärare Anita Svantesson. 

Alla elever både ungdomar och vuxna ska göra ett gymnasiearbete i Vård och 

Omsorgsprogrammet.  

Gymnasiearbetet är till för att stärka elevens yrkesroll genom att man gör en konkret 

arbetsuppgift. 

Eleven väljer gymnasiearbete utifrån valbar kurs. 

Eleven ska visa färdighet och behöver då träna under APL-tiden, om det gäller 

delegeringssysslor (insulingivning, läkemedelsdelning) är frågan om eleven kan träna med 

handledaren. 

Svaret är att eleven inte kan träna delegeringssysslor under APL utan färdigheten visas 

istället på dockor i skolan. Det är bara sjuksköterskan som får delegera och då till anställd 

personal. 

5. Övrigt 

- Det kommer att börja en ny processledare den 4 november. De första två månaderna 

arbetar hen endast med Teknik-College. 

- Vi ska utvärdera användandet av utvärderingar på nästa Lokala styrgrupp. 

- Diskussioner om användandet av lösnaglar – får absolut inte användas i vård och 

omsorgspraktik. 

- Två av våra elever vill gå Yrkesgymnasiet i Gävle och göra praktik här i Bollnäs. Vi bjuder in 

Alexander till nästa lokala styrgruppsmöte. 

- Diskussioner angående matteproblemet, förödande för elever och även för 

marknadsföringen, åtgärdsplanen hur ser den ut? Kan man använda webben i 

matematikundervisningen? 

 

Höstens möten 

7/11 08.30 – 12.00  Komvux Vård 

5/12 08.30 – 12.00  Komvux Vård 

 

 

 

Anteckningar förda av  

Gunilla Liljendahl 

 

 

 

 


