
VOC 121012 

 

Presentationsrunda 

 

Dagordningen  presenterades 

 

2.Kontaktuppgifter o ersättare i reg styrgruppen: Åsa Dahlöf ers Monica. . Ev Lars Nilsson för 

EJW 

Helena mattsson s ag anser inte att det ska vara en ersättare från OV. Tas upp med chefen 

 

3. Avtal ska skrivas med t.ex Medlearn om de ska få ut elever på praktik i Bollnäs/Ovanåker. 

Medlarns elever ska behandlas på samma plats som övriga elever. 

 

Regional rapport av Annica: Ek tillsammans med Teknik college. Budget till mars 2014 finns. 

Hur nyttja projektledarrollen som delas mellan TC och VOC. Diskuteras nu. Hemsidan 

diskuteras. Ryters insats kostar. Ideer till hemsidans utveckling mottages(syftet:för elever, alla 

arbetsgrupper ska kunna lägga in sina dokument) 

Programfördjupning: Önskemål om samarbete mellan vux och ungdomsprm.  

Praktikgruppen: Reg möte ska ske. Viktigt att alla områden är representerade. 

Hälsogruppen: Regionalt mål KASAM begreppet. Frågor i enkät på remiss nu. 

Valideringsgruppen: Uppföljning i december av de olika modellerna. 

Vilka får remissen? Tas till dagordningen på nästa reg möte 

Marknadsföring: Grupp kallas samman: Goda exempel. Varför ökar Örebro så mycket? Ingen 

ekonomi reg finns för det.(David) Hemsida, broschyrer m.m. tillhör den gruppen. 

Idé:Viktigt att blanda in eleverna anser Annica så det blir på rätt ställe vi marknadsför 

Ryter har underlag till broschyrer m.m. om vi vill beställa. Idébank kan läggas på hemsidan. 

Allt till hemsidan skickas via Annica. 

Viktigt att inga ändringar görs i pärmar utan att det passerar arbetsgruppen 

David skickar ut grafiska profilen. Alla protokoll och dagordningar ska ha den 

 

Remiss på viktiga frågor för beslut senare vid nästa reg möte 

Förstudieansökan till region Gävleberg lämnas in senast den 28 feb. Hur nyttjar vi 

projektledarrollen. Vi måste söka nya medel. Köra TC o VOC tillsammans en period till ev. 

Nytänk måste till.  

 

 

Genomgång av förslag till anställningsbarhet : Branchgruppen är stor och från Lokala VOC  

 

För ag ska visas diplom, betyget så att ag kan använda 

Dom som varit anställningsbara tidigare är fortfarande anställningsbar. 

EJW tar med förslaget på APT. Slutliga förslaget läggs ut och kommentras via mail. 

 

5. Dom som inte har slutbetyg från 9:an i svenska ska göra kunskapstest. Rektor prata med 

den som inte förslag: Rekommenderas att slutbetyg från 9:an i svenska eller kunskapstest på 

motsvarande nivå ska krävas för start i vårdutbildningen. 

 

6. Checklista fylls i av handledaren efter varje APL = är ett slags arbetsprov. Ag kan spara 

och skicka till rekryteraren som grund och referens att använda vid anställning. 

Ansvaret ligger på eleven att visa upp när ag begär in den. Skolan spar ett ex för att  ge ag 

möjlighet att hämta info där. Ska stå på blanketten att den kan visas för ag. 



Neuropsyk kommer att ha skarpare krav på referenser i framtiden. Har inte råd att misslyckas 

med anställning. Viktigt för framtiden. 

 

Handledarutbildningen : Närvaro alla timmar krävs för pin och intyg. Måste komplettera med 

det man saknar. 

Kontaktpersoner för att göra komplettering i regionen om det behövs. Samarbete möjligt. 

 

8: Medverkan av SYV i reg styrgruppen: Förslag att ha någon med från grundskolans SYV-

grupp. Be Hillevi S ta kontakt. Förslag på 

 

Viktigt att prata om VOC oftare för att implementera ute verksamheterna 

Förslag att ha politiker i Lokala styrgruppen. 

Ordf i soc nämnden Jan-Åke Lindgren bjuds in att ingå i styrgruppen av Helena Mattson. 

 

Enkät när eleverna avslutat sin APL med utvärdering. Gunnel Antesjö ordf säger att den 

ligger ute på remiss.? Magnus tar tillbaka frågan hur ett remissförfarande ska ske. När ska 

dessa elevenkäter göras. Slumpmässigt antal handledare ska svara-hur göra. 

Diskuterades formerna för det här. Frågan får gå tillbaka till Gunnel. 

Förslag:Ta upp uppföljande frågor på handledarträffar som också ska  dokumenteras. 

Dokumentationen ska sedan tas till lok styrgruppen. 

 

Maila ut utvärderingen till färdigutbildare handledare i Bollnäs. Ingrid Johansson får enkäten 

för att ta i handledargruppen.  

 

Ovanåker lyfter frågan om utbildningsbehov . Diskuteras  mellan utb och repr fr Ovanåkers 

kommun. 

Angående fråga om att skjutsa kund i bil..Försäkring för elever gäller. Bilens försäkring 

gäller. Företagets försäkring för egen personal gäller 

 

 

 

 

Programråd VOC 121012 

Innehållet i bilagan ska återkopplas till respektive klass av klassföreståndare 

 

Af  avvek liksom Eva P. 

 

 

1. Vad är programråd enligt gymnasieförordningen 

2. Historik om programrådsupplägget på Torsbergsgymnasiet. 

3.Genomläsning av elevernas kommentarer och diskussion om valda delar se Bilaga 

   I anteckningarna från programelevrådet har styrgruppens svar lagts in med fet stil så att         

återkoppling till eleverna kan ske. 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 

 

Svart text från programelevrådet 20120926 

Med fetstil finns kommentarer från Programrådet i Bollnäs Ovanåker lokala styrgrupp 

från 121012. 

 

Anteckningar från programelevråd 

2012 09 26 

 

Deltagare:  

Aleksandra Ilic´ , VO12 

Tanaporn Pummanpuen ,VO12 

Helena Mårtensson, OP10 

Sandra-Marie Eriksson, OP10 

Jessica Sköld ,VO11 

Johanna Sundin, VO11 

Barbro Bylund, lärare 

Anita Svantesson ,lärare 

Lars Nilsson, rektor 

Elisabet Järmens Wallin, utbildningsansvar yrkesdelen 

 

Diskussion utifrån temat anställningsbarhet 

Berätta hur APL fungerat samt förväntningar 

Har eleverna och verksamheten förstått att dlear av kursen/kurserna sker på arbetsplatsen? 

Vad vill ni göra i framtiden? 

 

Lokala styrgruppen anser att kommentarerna från programelevrådet är sakliga och ger 

bra information . 

 

OP10  

Nervöst före och i början av APL. Bra att besöka arbetsplatsen och träffa handledaren innan 

start. Bra om handledaren förstår att man är nervös. 

 

En bra handledare är noga med information och tydlighet 

 Första APL kunde man inte så mycket. I äldreomsorgen fungerar det mera som kundernas 

vardag 

Andra APL på sjukhuset kunde vi mer och vågade vara mer framåt. Att vara patient på 

sjukhus är inte en vardag.  

Fick se många olika saker på sjukhuset (operation, röntgen, dialys) intressant 

 

Visste inte så bra innan jag gick ut i APL i åk 2 att det var del av kurs men när vi kom tillbaka 

till skolan blev det tydligt. Intetydligt i åk 1. Kan vara tydligare. 

Skolan behöver informera alla elever bättre om att delar av en kurs görs på skolan, 

andra delar ute i APL. Det är ett av VOC viktigaste  samarbete. 

 

VO11 

Nervöst första veckan. Bra att hälsa på innan och träffa handledaren(säga hej) 

”Det var så roligt på APL att jag nästan inte ville sluta” 

”jag har fått jobba på min APL-plats” 

 



En bra handledare bryr sig om och är lyhörd. 

Man märker om en handledare är duktig i sitt yrke 

Märks om en handledare är ovan men det behöver inte vara dåligt för det 

 

 

En bra elev: Intresserad, står inte i ett hörn utan är aktiv och frågar. Gör inte det man inte kan 

för det kan vara farligt. 

 

 

 

VO12 

Har redan provat på att sommarjobba så det är inte så nervöst men annorlunda att vara där 

varje dag i flera veckor. 

Har gjort praktik ute så det är inte så nervöst inför första APL i höst 

Lärde mig mycket på Hamrelund och hade en bra handledare. 

 

Alla 

Man märker att personal ute tar genvägar ibland men det kan väl straffa sig i längden. 

Personal håller med om att det är så ibland. Elevers frågor om hur och varför man gör 

på ett visst sätt hjälper arbetsplatserna att göra ”rätt”. Exempelvis  trycksår som inte 

sköts enligt vad som bestämts kostar landstinget stora pengar, personal som slarvar med 

förflyttning kan skada sig själva och andra och det får konsekvenser. Därför:  Fråga och 

be om förklaringar på APL-då hjälper du dig själv och arbetsplatsen att utvecklas. 

 

Det är jätteviktigt med körkort-skulle vara jättebra om man fick hjälp med det som dom fick 

förr. Man behöver det för att kunna jobba. 

I både lokala och regionala styrgruppen har det diskuterats om körkort. Framförallt är 

det inom hemtjänst som det blir svårt att jobba utan körkort. Det är en fråga som 

arbetsgivarna måste diskutera mer inför framtiden. Det finns inga beslut för 

Bollnäs/Ovanåker än. 

 

Viktigt att handledarna har förståelse för buss- och tåg- problem för vi har ju inte körkort och 

bil än.  

 

Innan jag kom ut i APL visste jag  inget om  

-dokumentation 

-Intraphone  

-insatskoder 

-Nobipen 

-att dokumentera på datorn 

En grupp från arbetsgivare och utbildare bildas som  ska komma fram till vilka 

utbildningsdelar som ska ligga på skolan och vad som ska göras ute på APL. Skolan ska 

inte lära ut olika tekniska lösningar eller program eftersom det är så många olika som 

används ute. Skolan ska lära ut vad, lagar, hur. APL visar instrumenten och 

programmen som används. 

Ibland verkar tiden för insatser i hemtjänsten stämma dåligt.  

Bra att man vet vad man ska göra men dåligt för folk är stressade  

och det är  en sjukskrivningsrisk  

Det finns en rutin för biståndshandläggning. Personal ska signalera/kommunicera till 

chef när det inte fungerar. Då kan man gå tillbaka och se hur mycket tid som gått åt för 



olika arbetsinsatser. Om det går fort ibland och långsamt ibland kan man besluta om en 

snittid. Kunder har bättre och sämre dagar. Chefens ansvarar för systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

Arbetsgrupperna har mycket olika förutsättningar. Mycket arbete ska vara 

förebyggande. 

 

Lugnare att arbeta på boende än i hemtjänsten 

 

Jag vill bli sjuksköterska men jobba inom äldreomsorg för erfarenhet först 

Jag vill bli operationssjuksköterska men svårt med matten än 

Skulle vilja bli tandläkare men det kräver mer plugg efter gymnasiet innan jag kan söka 

Vill bli sjuksköterska/polis 

Vill jobba 2 år sedan plugga vidare 

 

Det är bra att kunna jobba under tiden man studerar vidare Viktigt att inte arbeta för 

mycket. Om man studerar heltid är det beräknat till 40-timmars vecka. 

 

Vill ha APL i spec ped, psykiatri eller äldreomsorg i period 3 

 

Alla trivs bra i skola 

 

Förbättningsbehov: 

Öppna upp stängda toaletter . De behövs   (Lars tar med frågan till vaktmästaren) 

Man hinner inte äta. Långa köer i matsalen är ett problem (Lars tar med frågan och kollar om 

det har med schemat att göra. 

Toaletterna ska öppnas på prov. Viktigt att inte annat än toalettpapper används. Det 

blir lätt stopp  

 

Elisabet JW antecknade 

 


