
Minnesanteckningar från VOCollege . Lokalt styrgruppsmöte  

Plats: Komvux Vård 

28 feb 2012 8.30-12.00  

 

Närvarande; 

Veronica Bodin Ag, Nina Larsson Utb, Anita Olsson F, Sören Henningsson Ag, Gunilla 

Liljendahl Utb, Anita Svantesson Utb, Eva Persson Utb, Monica Embretsen Ag, Anita 

Svantesson Utb, David Norman Pro. L., Elisabet Järmens Wallin Utb. 

 

Gå in via  

 Internet  -   Bollnas.se/login   vocstyrgrupp11    utbildning / barnomsorg  

vuxenutbilningsenheten 

Längst ner voc styrgrupp   

 Skapa genväg till ditt skrivbord 

Här finns information 

 

 

Dagordningen diskuterades och fastställdes 

Vårdlärare Anita Svantesson presenterade sig. Vårdlärare Marie Helin Lindblom kommer att 

dela platsen med Anita. 

 

Aleris bör ha en representant i vår lokala styrgrupp  

 

Rapport regionalt : David informerar om läget utifrån de lokala ansökningar i länet. 

Bollnäs officiellt godkända idag. Hurra för oss alla! 

3 april invigning för invigningen fastställs.  Rollups, flagga, T-shirts. USB minne till 

styrgruppen och alla ungdomselever i VO kommer att finnas. 

Ingrid Säterberg från nationella rådet kommer till invigningen. 

 

Budget för VOCollege : Projektmedel finns och alla kostnader delas med teknikcollege. 

Redovisningen/ekonomitjänsten ligger på 17´minus. Behöver lösas. 

Marknadsföring ligger på minus men det beror på koncentrerad satsning i inledningsskedet. 

Tidrapportering ligger i fas Inga kontanta medel från deltagarna krävs. 

 

Valideringsgruppen:  

medbedömarutbildning förslås vara på 16 timmar. Det är en påbyggnad på 

handledarutbildningen. 

Dom ska lägga krutet på att utveckla Gy 11 kurser som kan valideras. 

 

Diskussion om hur efterfrågad validering är.Många känner sig osäkra på vad de kan och 

klarar.  Ag får kanske trycka på för att det ska bli av. 

 

Hälsogruppen: Tydligt uppdrag till hälsopedagogutbildningens elever ska ges.  

 

Praktiksamordningsgrupp. Gunilla L deltar från Bollnäs. Var finns flaskhalsarna i 

praktiktillgången? Kan man lätta på trycket till landstingets platser. Diskuterades utifrån 

hemsjukvården. Cissi Torstensson är sammankallande för gruppen. 

 

Projektsamordnargrupp: Nästa möte är framflyttat. Rektor för VO i Gävle är sammankallande. 

Lena Andersson Malm bör ha ansvaret från Torsbergsgymnasiet. 



 

 

Branschgrupp  Första mötet den 22 mars. Anställningsbarhet ska diskuteras och hur det ska 

kopplas till diplomet. Gruppen består endast av ag- representanter som sedan ska 

kommunicera med övriga. 

 

Nationella rådet ställer krav på 1500 p inklusive gymnasiearbete för diplomet. nationella.  

4 terminers utbildning diskuteras. Det blir för mycket att få in 1500 p på tre terminer.  

 

Pins för handledare- och medbedömare enligt ett förslag tas fram. Beställs av David. 

 

Marknadsföring: Fyra olika slag av enkäter kommer att läggas ut. Ag, styrgrupp, lärare, gy 

elever, vux elever ska svara. Situationen nu och om ett år ska mätas. Har vi blivit bättre? 

 

Omvårdnads-SM Hudik har två elever som är direktkvalade till Malmö. Idé finns om att vi  

regionalt ska arrangera  en uttagningstävling nästa år. Flera lokala VOC är intresserade. 

 

Trainee : Förslag finns från Per Iversen i Hudik. Delar kan användas lokalt men i sin helhet 

kan inte alla ta det. Diskussion om vad som kan göras utifrån företrädesrätten. Diskussionen 

om trainee fortgår. Positivt med 12 halvdagars utbildning per år anser Bollnäs kommun ag. 

 

David Norman slutar så småningom sin projektledartjänst. Kravprofil finns. Monica E, Per 

Iversen soc förv Hudiksvall och gy rektor från Sandviken, Magnus Höjer, ansvarar för 

rekryteringsarbetet 

 

Förslag från Hudiksvall för hur man kan motivera till studier genom påslag i lön per poäng 

visades upp.Kan vara underlag för kommande diskussioner. 

 

Kort att använda som utskick tas fram från foldern 

 

vocgavleborg.se  hemsidan diskuterades. 

 

Regler om logans användning kommer. USB med logan lämnades till Gunilla L 

 

 

Rapport från arbetsgrupper: 

Handledarutbildningens deltagare verkar nöjda. 

 Första gruppen är klar och en ny har börjat.  

Handledarpärmar är utdelade  

 

Praktik för andra personer än inom utbildning diskuterades. Arbetsmarknadsenheten, 

integrationsenheten och lokala styrgruppen enas om ett dokument/checklista som ska ligga till 

grund för samtal med personer som ska komma ut i praktik. Styrgruppen enades om att 

dokumentet är användbart med vissa justeringar. 

Facket kan ibland säga nej till underskrift när det blir för mycket på ett arbetsställe. 

 

AME frågar ”var finns guldkanten?” Svar: Samhall stod för det förr. Avtalet uppsagt. 

”Kan det finnas igen”? Detta diskuterades. Värdinnetjänst är lite att lura individen eftersom 

det jobbet inte finns som tjänster. Inga nya jobb som värdinnetjänster kommer att tillskapas. 

Professionaliteten måste hållas högt.  



 

Beslut: Handläggare från AME,Af och integrationen ska bjudas in till studiebesök inom 

socialförvaltningen. Bör gälla Ovanåker också. Syftet är att öka förståelsen för vad arbete i 

vård och omsorg innebär. 

Ansvar för detta: Monica E organiserar. 

Inga nya personer ska placeras ut under sommaren. Vissa som redan finns ute redan kan 

fortsätta över sommaren 

Praktikanten bör följa handledaren för att förstå hur arbetstiderna fungerar.  

 

 

 

Gruppen för invigningen :  Förslag presenterades av Gunilla L och Nina L. Styrgruppen 

diskuterade upplägget.  

Föslag:  

Ag står för kostnaden för åk 8 att åka till Torberg den 3 april. Respektive kommun står för 

det. 

70 kr tur o retur för Alfta/Edsbyn alternativt abonnerad buss 

Monica E följer upp för Bollnäs kommun och pratar också med Anette Forsblom för 

Ovanåkers del. 

Heden o Neuropsyk står för köp Iphone som är ett pris, kommunerna för resorna och 

utbildningen för förtäring och ev blommor. 

Skyltar och roll-ups står varje monter för själva 

Anmälning till EJW vem som vill hålla tal.  

Inbjudan skickas ut inom kort. 

Flagghissning på scenen ska vi ha. Fanfar. 

Dragning för Iphone från scenen som avslut 

Kolla busstiderna 

Aleris kontaktas för ev sponsring och monter.  Gunilla Rundberg kontaktas av Veronica B 

 

Montrar: 2 uppehållsrum behöver användas.  Hemtjänst, Särskilt boende, Resursenheten, Af 

m.fl 

Anmäl montrar till Nina L eller Gunilla L. 

 

Kvalitetsplanen: Styrgruppen gick igenom planens nuläge. Viss revidering av text gjordes. 

Dokumentationen diskuterades. En arbetsgrupp bör formulera något som styrgruppen får ta 

ställning till. Modell ska tas fram under 2012. Monica tar upp det med verksamheterna vilka 

som ska ingå. Skolan utser person/er. 

GLL mailar ut till kommunernas verksamheter med förfrågan om vilka APL platser som 

finns. 

 

Mångfald: Språknivån får inte vara för låg för att det ska fungera på praktik enligt ag. 

Personer med funktionshinder finns ibland i våra utbildningar. De kan växa som person men 

hur går det med anställningsbarheten? Viktigt med APL. Ag/handledaren måste stärkas 

genom handledarutbildningen. Samspelet mellan handledare och lärare viktigt när någon elev 

riskerar att inte godkännas i sin APL. Ag-Chefens stöd behövs ibland. 

 

Omvärldsbevakning: Mycket finns att hämta hos Skolverket nationellt nu när många 

förändringar pågår. Hur gör andra med Gy11 o Vux 12 och med VOC. Elever utomlands som 

rapporterar när de kommer hem är ett sätt att följa hur andra länder arbetar med vård och 

omsorg.  



Återkommande rapportpunkt på styrgruppen från våra olika verksamheter om 

omvärldsbevakning.  

Anita O tar med information till styrgruppen nästa gång från ett möte som ska bli i Ljusdal. 

 

Opinionsbildning  

Deltagande vid Framtidsdagen på Torsbergsgymnasiet , marknadsföring på alla 

grundskolorna i Bollnäs Ovanåker är genomfört. 

Vi ska arbeta för att förändra synen på och höja statusen på yrken inom vård och omsorg. 

Dokumentet som tagits fram inför placering av personer i praktik (ej utbildningspraktik) ska 

stärka den professionella synen på arbete i vård och omsorg 

 

Genusperspektivet: 

Bollnäs kommun soc förv har utbildning för personal  inom äldreomsorgen och senare 

handikappomsorg för att synliggöra genusperspektivet. 

Olika tekniker ex härskartekniker diskuteras ute på arbetsplatserna. 

Jämställdhetsplan ska tas fram 

Kundperspektivet beaktas i uppföljning   Ex får du mer av vissa insatser om du är 

man/kvinna? 

Beslut Vi ska presentera ansökningssiffror och betygsstatistik  i flickor/pojkar , man/kvinna.  

 

Kurser inför hösten  i vuxenutbidning:  

Ag förordar i första hand fördjupningskurser inom Omsorg om äldre och 

Funktionsnedsättning för anställningsbarhet. Därefter psykiatri fördjupning. 

Presenteras av Elisabet i klasserna inför deras intresseanmälan och önskemål. 

 

Elisabet skrev 

 

 

 

 

 

 

 


