
Bollnäs/Ovanåker VOCollege Lokal styrgrupp (Komvux Vård) 4/6 2012  

 

Närvarande: Monica Embretsen Bollnäs kommun, Magnus Keller Landstinget, Nina Larsson, 

Lärare, Anita Svantesson lärare, Eva Sjöbom Bollnäs Boendekooperativ, Marianne Michelson 

Af, Anita Olsson Kommunal, Gunilla Liljendahl Komvux Vård, Weronica Bodin Bollnäs 

Kommun.Annika Westermark Projektledare VOC (annika.westermark@hutb.se    070-

1914663 

 

Presentationsrunda 

 

Bollnäs boendekooperativ presenterar sin verksamhet.  

Eva tar med info till sin arbetsplats inför beslut 

Lok styrgruppen beslutar  om Bollnäs Boendekooperativ deltagande i VOC den 12 september. 

Gunilla L får uppdraget att se till att avtalet skrivs på. 

 

Magnus K pratar med Aleris om ev deltagande 

Hedens omvc och Neuropsyks medlemmar i styrgruppen kan komma att bytas ut pga av att 

det sker personalbyte. 

 

Höghammar erbjuds att ingå i styrgruppen om dom vill. Gunilla L har möte med dom 

inplanerat. 

 

Alla nya kontaktuppgifter lämnas till Annika som skickar vidare till Ryter. Ryter ansvarar för 

hemsidan. 

 

Hudiksvall vann yrkes-SM för vård. Grattis till dom! 

 

Från reg styrgruppen - rapport av Annica 

Stipendium på olika nivåer men oftast utifrån kunskapsresultat 

Checklistan inför praktik ”Detta krävs för Vård och Omsorg” 

Skickas ut av Gunilla 

SYV bör ha den inför prat med ungdomar också. Gunilla skickar ut. 

 

Policy inför att bli handledare. Grund tas fram via en förstudie. Per Iversen, Hudiksvall jobbar 

på det. 

 

Annika och David har träffat AFs upphandlare i Östersund. Presenterade VOCs krav och 

önskemål inför upphandling utifrån anställningsbarhet. 

Ej framgångsrikt möte. 

Rättssäkerhetsperspektivet diskuterades utifrån elevers språknivå.  

Monica E har mailat till Margareta Mörtsell , Af, om kravet  

Skrivelse ska göras som ska gå till AF om det här kravet. Gunnel från Gävle formulerar detta. 

På remiss till oss sedan. 12/6 ska den vara klar och skickad för att nå fram innan  

upphandlingen. 

 

Personlig ersättare ska finnas i regionala styrgruppen Monica och Elisabet är varandras 

ersättare. Helena och Ann ,Ov, är varandras ersättare. 

 

David blir sammankallande i marknadsföringsgruppen. Han vill ha goda exempel via mail. D 

kallar till möte. Hillevi Sjöberg är representant från Bollnäs/Ovanåker. 

 

Branschkravsgruppens förslag för anställningsbarhet: 

 

Vuxenutbildning 

1100 p gemensamma inkl SV1/SVA1.   300 p Fördjupningskurs  .  100 p Gymnasiearbete 
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Dom som börjar i höst ska ha 1500 p för diplom och anställningsbarhet 

Dom som redan är inne får sitt diplom med 1350p som övergång 

 

Ungdomarna enligt Nat rådets krav vid utdelning av diplom vid studentbetygen. 

Inte riktigt klart om det gäller för våra nuvarande elever eller om det är nästa års elever som 

blir först ut. 

 

Hälsagruppens arbete pågår. Möte den 18 juni. ”Hur ser det ut i mötet mellan handledare och 

elev”ur ett hälsoperspektiv. 

Skriftlig rapport från handledargruppen 

Valideringsgruppen arbetar med medbedömarutbildningen 

 

 Gick igenom kommunikationsplanen. Torsbergsgymnasiet på stan är genomförd positivt. 

Inga 8-or kom däremot. 

Några åk 9 elever har gjort studiebesök i Vård och omsorgsprogrammet. 

Landstinget gör översyn för Prao. Magnus K återkommer om det 

2 elever från Skottland  är i Bollnäs för praktik nu. 

I höst kommer 4 elever från Tyskland för praktik. 

12 sept tar vi upp om marknadsföringen till högstadierna och SYV bjuds in till det mötet. 

11 juni har Torsbergsgymnasiet marknadsföringsgrupp möte. 

Tillägg under punkt 8 i kvalitetsplanen om info vad eleverna tycker om sin APL-perioden. 

Återrapporteras till Lok styrgruppen och enhetschefsmöten 

 

Mångfald: Sommarjobb för olika grupper diskuterades utifrån personer med 

invandrarbakgrund. Monica följer upp skälet till varför var och en inte fått jobb om dom har 

sökt. Hur ska vi jobba med språket på ett bättre sätt. 

Vi måste belysa handledning av personer med svenska som andra språk ännu mer än nu. 

Förslag  

- att elever ute kan skriva dagbok så att handledaren kan se vad eleven har förstått 

- att ge språkstöd ute på APL-platsen 

 

Landstinget har gjort om modellen för handledare för sjuksköterskorna. Ej för 

undersköterskor än. 

600 kr per vecka får handledaren inom soc förv i Bollnäs när hen har elev. 

 

Fastlagda kurser för åk 3 i VO diskuterades. Anita och Nina anser att det inte är rätt kurser. 

Detta behöver diskuteras mer. Anita kollar med andra utbildare hur dom tacklar 

kurserna”Äldres hälsa och livskvalitet” och ”IT i vård och omsorg”. 

 

Elisabet presenterar utbudet för vux i höst. Det innebär stort utbud men färre lärarledda 

timmar, samläsning mellan termin 2 och 3 samt samarbete med Söderhamn. 

 

 

 

Elisabet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


