
 

  

 

Programråd för Vård och omsorgsprogrammet 

10 oktober 2013 8.30 – 10.00 

Konferensrummet, Komvux Vård 

Närvarande: Elever VO11- Jennifer Worén, Alexandra Lindberg. Elever VO12 - Madelene Sköld, 

Tanaporn Pummanpuen. Elever VO13- Lina Holm, Filippa Edström Bergström. Elever Vux termin 3 

Emelie Lind, Besra Aden. Nina Larsson utb, Gunilla Liljendahl utb, Anita Berggren utb, Marie Helin 

Lindblom utb, Lars Nilsson utb. Magnus Edling ag Hedens Omvårdnadscenter, 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.  

Presentationsrunda genomfördes 

Eleverna har förberett sig inför programrådet genom att på respektive klassråd diskuterat utifrån 4 

punkter.  

1. Vad behöver ni för att bli ”anställningsbara”? 

Åsa Dahlöf informerade om dokumentet: Anställningskriterier Resursenheten, Bifogar 

dokumentet 

Man behöver också ett VOC-diplom för att bli anställd. 

2. Vilka andra mål kan det finnas för att gå på Vård och Omsorgsprogrammet? 

Programmet är en bra grund för t.ex. Polis, socionom, sjuksköterska, barnmorska. 

3. Är det något som fattas för att ni ska känna er anställningsbara? 

Längre APL än tre veckor. 

De studerande vill att alla handledare ska ha handledarutbildning. 

4. Hur är förutsättningarna i skolan för att nå upp till kursmålen? 

Fysiskt: det är kallt i skolan. 

Psykiskt: samläsning i kärnämnen inte så bra – stora grupper från tre olika program. 

Matematiken inte bra – ingen vikarie när läraren är sjuk – stora grupper – läraren hinner inte 

hjälpa eleverna så som de behöver – en del elever behöver högre betyg eftersom de vill söka 

vidare till högskola (t.ex. sjuksköterskeutbildning) men får inte det stöd de behöver så de ger 

upp. Mattestugan är för stor grupp och för en del fel tider. 

Rektor Lars Nilsson: man arbetar på en handlingsplan för matematiken, den ska tas i 



nämnden den 23 oktober- eleverna ska vara med då – Lars – tar problemet med sig.  

Socialt: eleverna upplever att de inte har några problem socialt. 

Vuxeneleverna som går termin tre träffar inte klassen så ofta – känns tråkigt. 

Ekonomiskt: som vuxenstuderande är det svårt att få ekonomin att gå ihop. Det är svårt att 

kombinera arbete med studier, studierna blir ibland lidande. I Söderhamn har man tydliga 

regler vad det gäller arbete och studier = trepartsvinnare: eleven, skolan, verksamheten. 

Två elever tar upp sitt önskemål om praktikplats på annan ort (Östersund) som de blivit nekade av 

skolan. Diskussioner angående detta. Processledaren anser att det är fullt möjligt men beslut 

avvaktas eftersom inte alla berörda parter är närvarande. 

 

2013-10-14  

 

Protokoll:   Gunilla Liljendahl  Justerare:    Lars Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 


