
Minnesanteckningar för VOC Bollnäs/ Ovanåkers lokala styrgrupp /  Programråd Nyhedsbacken 

29/3 2112 

Närvarande: Monica Embretsen, Ann Olsson, Aina Woxberg , Anita Olsson, Nina Larsson, Gunilla 

Liljendahl, Veronica Bodin, Elisabet Järmens Wallin. 

Invigning den 3 april, rapport från Gunilla: 
Annonsen kommer i helgen i Bollnäs Nytt, (även utdelning i Ov/ Söd). T-skirtar kommer på tisdag. 
 15 montrar är bokade, träffas 12.30 ute i uppehållsrummen på Torsbergsgymnasiet för att göra i 
ordning till kl 13. 
Bildspel och musik rullar när alla kommer in.  
Frågorna till åttorna sammanställs av Nina. Priset (Iphonen) är klar. 
Vi lämnar numrerade foldrar till åttorna och det blir dragning en vecka efter. Vi mailar numret till 
SYV.arna. Priserna är Biobiljetter. Vi försöker få fler vinster… 
Mingelpannacotta och cider serveras utanför aulan. 500 st beställda. 
Elisabet har koll på talen (Marie Centerwall, Inga Larsson, Lennart Nyman, Magnus Käller, Taina 
Gunnarsson, Lena Jonsson, Tommy Lindvall, Gunilla Rundberg, Nationella Rådet) är konfrancier och 
är speaker när vi knyter hop oss i en cirkel. 
Den fd eleven Therese Waleteg kommer och spelar  trumpetfanfar när vi hissar flaggan. 
Genrep tisdag kl 11-12 för sångarna.  
Vi avrundar inne på Komvux vård med kaffe & snittar.  
 
Rapport  från regionala styrgruppen: 
 Antalet poäng för anställningsbarhet ser olika ut. Under en övergång kommer 1350 p att räcka men 
kommer att bli 14 eller 1500 poäng. Men 1800 poäng för en yrkesexamen är nu på förslag från 
Skolverket.  Det är svårt att ha ett gemensamt förslag på kurser i regionen, men kanske kan ha olika 
krav. Vi fortsätter diskussionen lokalt. 
 
Entreprenörskap blir viktigt från skolverkets håll. Kommer att finnas pengar under en kort tid att 
söka, och den 27 april kommer en drivkraftsmässa att genomföras i S-hamn. 
 
Alla lokala grupper i Gävleborg har nu preliminära datum för invigning. 
 
 
Dokumentation: Regionalt finns krav på Sv1. eller Sv som andraspråk 1 för anställningsbarhet. Lokalt 
ska det skapas arbetsgrupper för att hitta bar vägar. 
Det kommer vykort och affischer från regionala styrgruppen så att skolorna kan göra reklam för sig. 
 
 
Rapport från arbetsgrupperna: 
Hälsagruppens enkät kommer tillbaka till gruppen från Hälsopedagogerna. 
 
Valideringsgruppen får sätta en deadline som Monica får ta med sig till regionala styrgruppen. 
 
Handledargruppen. Det pågår nu utbildningar i de flesta kommuner, och de tjusiga pinsen är klara. 
 
 
Övrigt: 
 
Gunilla presenterar en reviderad ”Detta krävs för praktik i vård och omsorg” som vänder sig till AME 
och AF. Monica har bokat träff med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen där man 



beslutar om hur det ska formuleras. Gunilla har sedan samordningen utvidgats kunnat hjälpa alla till 
praktik. 
 
Om Dokumentation: Janette Källänge är intresserad av att vara med i dokumentationsgrupp. 
CFL bjöd in enhetschef som informerade om krav på Sv till klasserna . Veronica tar med sig det till 
chefsträffen, hoppas att några kan komma in till skolan. Ann söker intresserade från Ovanåker. 
Komvux vård väljer ut en till två lärare. ( Procapita utbildar för dokumentation) 
 
 
Programråd 
Lena Andersson Malm har meddelat att hon ej kan närvara. 
 
Vi går igenom föregående mötesanteckningar. Då blev det bestämt att handledaren ringer upp 
eleven. Om det ej fungerar så kan det vara arbetsgivaren ej bekräftat i Klipp, eller att handledaren 
inte tagit kontakt med eleven. Skolan meddelar vilka arbetsplatser det handlar om till ag.  
 
Vi bifogar anteckningarna från programelevrådet. Åtgärder: lärarnas utmaning är att visa på 
kursmålen och prioriteringarna för att förstå valen i skolan.  
 Nina kollar upp vad klassen menar med ”att jobba storhelger”.  
Tydligt att eleven är elev, gör nya skyltar. 
Skolan bjuder in resursen i början av utbildningen. 
   
 
Vikariebehov inför sommaren 2012 
 Semesterperioderna börjar v 24-25, 28-29. 
Ovanåkers kommun börjar sin rekrytering nu av 250 sommarvikarier. Ann tror att det finns personal 
så det räcker. 
Bollnäs kommun har fått 580 ansökningar och behöver 350 vikarier, rekryteringen pågår. 
 
Behovet av vikarier är stort även under andra lov och helger. Hur kan skolans planering underlätta? 
Vi funderar vidare. 
 
Anställningsfrågor för elever som blir klara med sin utbildning i juni 2012.  Timvikarier behövs och det 
är 150 personer som går i pension de närmaste fem året i Bollnäs kommun. 2014 är största puckeln… 
I Ovanåker är det 75 st som går de närmaste fem åren.  Tilläggas ska att man ska vara beredd att 
jobba överallt och på alla tider… 
 
Introduktioner kommer att vara individuella. Skolan kan vara tydlig med schemat i slutet. Ber om 
datum från Bollnäs resursen. Ungdomselevernas treor är klara med sina kurser efter den 5 juni, 
vuxeneleverna och tvåorna slutar den 13 juni. 
 
Följande frågor börjar vi med nästa gång då vi inte hann med: 
Kommunikationsplan, Kvalitetsplan, Aktivitetsplan, Mångfald, Omvärldsbevakning, Opinionsbildning, 
Marknadsföring, Genusperspektiv. 
 
/Nina Larsson 
 
 
 
 


