
Bollnäs Ovanåker VOC lokal styrgrupp 2012 09 12 

Plats: Komvux Vård. Studie och yrkesvägledarna i Bollnäs Ovanåker var inbjudna till mötet. 

 

Deltagare:Magnus Edling, Annika Westermark, Monika Embretsen, Magnus Keller, Lars 

Nilsson, Nina Larsson, Anette Frisk, Marianne Michelson, Anita Svantesson, Birgitta 

Mobacke Wortzelius, Eva Persson, Gunilla Liljendahl, Inger Abrahamsson, Agneta Nyegård, 

Anders Englund, Karin Woxberg, Björn Arfvelin, Ewa Sjöbom, Elisabet Järmens Wallin 

 

Mötet inleddes med gemensam sopplunch 

Presentationsrunda 

 

Info från reg styrgruppsmöte av projektledareAnnika W 

 Personlig ersättare behövs i regionala styrgruppen. Viktigt med infoflödet och att mötet är 

beslutsmässigt. 

Ovanåkers tidrapport som medfinansiering i VOC-projektet ligger något på minus. Bör följas 

upp för att få balans. 

 

Af möte om anställningsbarhet inom vård och omsorg är genomförd. Skrivelser från resp 

lokal styrgrupp har kommit in till Af. Af kommer att ha möte där regionala styrgruppens ordf 

Per Iversen deltar. Per återrapporterar till regionala styrgruppen. 

 

Hemsida finns på  www.vocgavleborg.se   

 

Yrkesgymnasiet som är lärlingsutbildning för ungdomar i Gävle är certifierade nu. 

Medlearn i Hudik för vuxna är på väg in. 

 

Arbetsgrupper regionalt arbetar. 

Branschgrupp:behov i framtiden, kvalitetsplanen, matchning, anställningsbarhet vid 1500 p; 

1100p baskurser,  400 p fördjupningskurser. Övergångsregel är 1350 p tom juni 2013. 

 

Programfördjupningsgrupp: endast nätverk nu  

 

Gruppen hälsa : Känsla av sammanhang. Känna igen sig mellan skola och arbete KASAM. 

 

 Praktikgruppen: Fördelning av praktikplatser.  Gävle saknas i gruppen vilket ger vissa 

problem. Deltagande från alla lokala VOC behövs för att komma vidare. 

 

Validering: Dokument finns framme. Validering ska finnas med som en stående punkt på 

lokala styrgruppsmöten. Avstämning i december hur valideringen fungerar 

 

Marknadsföring: Ej så aktiv men ska bli mer. 

 

Förstudieansökan om en eventuell regional handledareutbildning föreslås av region Gävleborg 

 

Yrkeshögskoleutbildningar söks av Söderhamn o Sandviken. Mot äldreomsorg och palliativ 

vård 

 

Två elever från Hudiksvall i undersköterske-VM. Mentorsstöd inför detta 

 

 

Ca 30 personer per år kommer att pensioneras inom Bollnäs socialtjänst under kommande år. 

Här som jobben kommer att finnas. 

Viktigt att SYV påpekar att högskolebehörighet kan man få i  VO 

http://www.vocgavleborg.se/


Åk 2 läser utökad matte om dom vill. 

 

SYV:kommentarer Mognadsfråga bland ungdomar om dom ska välja VO.  

Vissa ungdomar mognar mycket under programmets gång. 

Ovanåker trycker på om fler utbildningsplatser för vuxna. 

Många kommer till vuxenstudier i VO från studieförberedande eller Barn o Fritid i Ovanåker. 

 

Kommunikationsplanen innehåll stämdes av och diskuterades. 

 

Körkort efterfrågas av sökande elever. Vissa andra kommuner har det. Ag diskuterar frågan 

men inga beslut finns. 

 

Prao pågår  

  

Om 8: orna som kom till invigningen väljer VO i högre utstäckning än tidigare elever får vi 

se. Kan marknadsföringen ha gett effekt när eleverna söker gy nästa gång. 

Hösten 2012 har 25 elever börjat VO. Alla är inte behöriga utan går s.k IMPRO. 

Planeras: 

Åk 9 elever bjuds in 39,40,41 (3) till Torsberg . Program tas fram för det av 

marknadsförgrupp på Torsbergsgymnasiet. Gäller alla åk 9 elever i Bollnäs kommun. 

 

Två infokvällar 12 o 13 nov på Torsberg . Elever o föräldrar bjuds in. 

 

Programmen åker ut  till grundskolorna 

 

Gymnasiet på stan ska genomföras 

 

Stor spridning i mognad  pojkar/flickor på grundskolan. 

 

Diskussioner om gymnasiesärskolans elever i framtiden. Arbetsplatser i framtiden behövs. En 

politisk fråga som behöver lyftas. En sysselsättning krävs ex daglig verksamhet, lönebidrag  

m.m. 

Antal elever i Omsorgsprogrammet i gymnasiesärskolan 18 totalt nu varav 2 från Bollnäs 

kommun. 

I daglig verksamhet sker en stor utveckling.  

 

Gymnasiesärskolan  är restriktiva att ta emot elever i APL enligt Birgitta Mobacke W.  

Vuxenstuderande fungerar bra. Ungdomar är svårare pga för nära relationer. 

 

Infobesök på grundskolorna är gjorda  

 

Hemsidan för VOC bör ses över och förbättras.  

 

Viktigt att det blir tydligt vilka vuxenkurser som vi ger. Länk från hemsidan behövs tycker 

Eva P. 

 

Kaffepaus 

 

Uppmärksamma pressen på internationellt besök 

Uppdatera programkatalogen – tar Lars med sig till Torsberg. 

 

I teknikcollege har man politiker med ( i Hudiksvall) 

 



Torsberggymnasiets hemsida är under omarbetning 

 

Bra sätt är att besöka vård utbildning med grundläggande  vux studerande. 

 

Anställningsbarhet för elever som saknar vissa betyg. Hur blir det utan examen eller 

slutbetyg. Måste tas i branschkravsgruppen. 1100 i grundl yrkeskurser +400 

fördjupningskurser varav 100 p gymnasiearbetet. Svenska tummar man inte på. 

Kravet kommer att vara Svenska 1 (första gymnasiekursen) 

 

Beslutades att Bollnäs boendekooperativ ingår i VOC. Skriver tilläggs avtal.  

 

Vi bör dokumentera det arbetsgrupperna gör. Gynnar arbetet med omcertifieringen när det ska 

ske. Kan läggas in på hemsidan. 

 

Kvalitetsplanen gicks igenom och kollades av.   

 

Förflyttningskunskap. En arbetsgrupp är fungerande. Aleris och Landstinget tar med frågan 

om att ha med representanter i gruppen. 

 

Dokumentationsgruppen En modell tas fram under våren 2013. (Ändrad tidsgräns) Vad ska 

ingå i APL och vad ska ingå på skolan samt hur. Nina Larsson bevakar frågan. 

 

Handledarutbildning startad v 37 med 19 deltagare. 

 

Idén till enkät för elever som gjort APL och enkät för handledarutbildningen gicks igenom 

Synpunkter: Arbetsplats och praktikperiod bör finnas  

Vissa justeringar på handledarutbildningens version som förtydligande. 

 

Ca 18 % av totala antalet elever (ungdomar o vux) har invandrarbakgrund i dagsläget. 

Sekretessdokument är framtagna på olika språk ( sida1177 på nätet) 

 

Genus perspektiv Antal pojkar /män i ungd/vux hos oss nu är 12%. Totalt finns 203 elever 

(ungd/vux) i någon form av VO-utbildning för närvarande. 

 

Alla som ska jobba med barn eller LSS (barn och ungdom under 18 år) ska lämna utdrag ur 

belastningsregistret till ag. Begärs in beroende av var dom ska arbeta och av arbetsgivaren. 

Frågan kan diskuteras i regionala styrgruppen. Oöppnat kuvert ska lämnas till arbetsgivaren. 

 

Kan en rektor besluta om drogtest kan göras via stickprov inom vuxenutbildning? 

Kolla upp det! Drogpolicyn ska gälla. 

 

Vad gäller? Kolla upp om elev får köra bil med kund i själv? Diskuterades. Varje ag avgör.  

Gunilla kollar elevens försäkring. Vad gäller då? 

 

Omvärldsbevakning: Lokalt, regional, nationellt, internationellt  

föreslår Monika att vi pratar om nästa gång. 

Syfte: vara beredda på vad som kommer framåt 

 

Mötet avslutades 

 

Elisabet JW skrev anteckningar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


