
  

Styrgruppsmöte med Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College 2012 1108 

Plats: Gyllengården i Edsbyn 

Närvarande: Gunilla Liljendahl, Weronica Bodin, Eva Persson, Eva Sjöbom, Ingrid Rubäck, Magnus Keller, 

Helena Mattsson, Magnus Edling, Johan Sjöns, johan.sjons@inom.com 

Ewa Hellman, ewa.hellman@aleris.se , Björn Persson , bjorn.persson@bollnas.se 

Marianne Michelson Af, Annika Westermark processledare, Monica Embretsen , Elisabet Järmens Wallin 

 

Annika W lämnar rapport från regionala styrgruppsmötet från 6 november 2012: 

Hemsidan är ännu inte uppdaterad men det är på gång. 

Stöd till VM deltagande elever pågår det planering för. 

Statistikuppgifter ska samlas in om antal sökande och studerande m.m. 

Möte med Af genomfört . B2 Europarådets ( kolla hemsida) språktest motsvarande åk 9 diskuterades 

istället för krav på Svenska 1. Af får inte upphandla svenska 1  

Kunskaper motsvarande B2 beslutades gälla för anställningsbarhet av ag. Likaså tas krav på 

samhällskunskapskursen bort. 

Hur ska vi stötta personer med svenska som andra språk när dom kommer ut i verksamheten. Fråga ”Vad är 

det du har förstått” istället för ”har du förstått”? Lidingö.se/arbetsam är en hemsida om utveckling av 

metod för språkutveckling. 

Af och Per Iversen , reg ordf. ska ha ny träff. 

Till 30/6 – 13 gäller 1350p för VO-C diplom . Därefter gäller 1500p .  

Tills vidare gäller 1500 p för anställningsbar i regionen. Per Iversen tar upp en diskussion med Nationella 

rådet om nivån 1500p. 

Programfördjupning: Mikael Gävle vill ha namn. Elisabet pratar med Lars Nilsson . Mötet föreslår Elisabet 

att delta.  

Branschkravsgruppen är klar f.n Lista finns att titta på vilka meritkurser gruppen förordar. 

 

Praktikgruppen: Vuxenpraktikförfrågan i Söderhamn. Avtal ska alltid skrivas. Förslag finns som ska kommer 

ut på hemsidan. 

Diskussion pågår om metoder för att få ut folk på praktik i verksamheter som står utanför prioritering. 
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Förslag: Att lösa det genom anställda resurspersoner som tar hand om praktikanterna ute. Resurspersoner 

som kan verksamheten. En modell som ej belastar ordinarie personal. Kan fungera för praktikanter som ska 

öva svenska, titta på jobbet om det är intressant m.m. Placera ut en nysvensk och en svensk tillsammans är 

en annan idé för träning i svenska språket. 

Inskrivna i rehab men som inte kan jobba i vården kan ev vara sådana resurspersoner. Resursperson borde 

få utbildning liknande handledarutbildning. Blir ett vinna/vinna koncept. En handläggare på Af fick 

uppdraget att ta med frågan till Af-chefenMargareta Mörtsell. Marianne M tar upp frågan med Margareta 

Mörtsell. 

En utredning om arbetsförmågan görs på Af. 

Kan Samhall vara en väg till resurspersoner ? 

 

Hälsogruppen: Enkäter till elever respektive handledare finns som arbetsmaterial. Gunnel, Gävle ska ta 

fram ett slutgiltigt förslag. Hur och när ska enkäterna användas är en viktig fråga som inte är klarlagd än. 

Återkoppling av enkäterna kan ske på programråd och i lokala styrgruppen samt regionalt.  

Uppdraget till gruppen var: Hur kan vi höja KASAM (känsla av sammanhang)för elever och handledare. 

Öppet datum i programmet Esmaker så att handledarna svarar som rutin när de haft en elev. 

I enkäten kan det vara bra att ha frågan med om de gått nya handledarutbildningen. Magnus tar med 

förslaget till gruppen. Trepartssamtalet är viktigast på individnivå och arbetsplatsnivå. Enkäten ska ge 

övergripande information för utvecklingsarbetet.  

 

Valideringsgruppen: Används valideringsverktyget? Uppföljning nästa regionala möte 

 

Marknadsföringsgruppen har startat men med få deltagare. Kallelsen hade ej gått fram till Hillevi Sjöberg 

(endast en preliminär fråga om datum) 

David frågar efter: Följa upp marknadsplanen, samla goda exempel i bank, rekryteringsbehov i framtiden  

från Ag och inom vilka områden, marknadsförings materialet ;vad ska vi ha? Bekostas lokalt hädanefter. 

På foldrarna: Vingarna ska bort och pojke –flicka istället för bara pojke. Sambeställning med andra lokala 

VO-C ger bättre ekonomi. 

 

Broschyr med kursinnehåll önskvärt för vuxenutbildningen.  

 

Idéer från Örebro: Anställd ungdomsinformatör 

Aktiva rektorer att driva fram mässor, öppet hus m.m. 

 



Handledaregruppen: Handledarträffar lokalt istället för regionalt tills vidare.  

 

Istället för att arkivera bedömningsunderlag kan eleven be sin handledare vara referens. Ag kan välja att 

låta chefen sammanfatta och bli referens. Eleven får bedömningsunderlaget. Skolan spar inte dokumentet 

när kursen är betygsatt. 

 

Handledarna som gått utbildning nu har åsikter om materialet som Gunilla förmedlar till Ingrid i Ljusdal för 

ev. bearbetning. 

 

Vård och teknikcollege ska jobba tillsammans tycker regionala styrgruppen 

 

Uppföljning av Kommunikationsplanen: 

 Alla Åk 9 från alla skolor i Bollnäs har varit på Torsbergsgymnasiet. Positivt från många håll.  

Besök ute på Ovanåkers skolor tillsammans med teknikcollege ”järngänget”. Förberedelser  pågår. V 46 två 

öppet hus kvällar på Torsbergsgymnasiet. 

Besök ute  på skolorna troligen i januari. Ag representanter ska tas fram. Namn på representanter från olika 

verksamheter som kan följa med ut lämnas till Gunilla L . 

Idé att elev som gått på respektive grundskola går med ut på informationen 

Lyssna på vad elever tycker och tänker för att ligga rätt i marknadsföring 

Uppföljning av Kvalitetsplanen:  

Gruppen Förflyttning   Efterfrågan om Hot och våld halvdagsutbildning diskuteras som komplement. Marita 

Wård  är Bollnäs kommuns instruktör men länge sedan hon gick utbildning. 

Neuropsyk har instruktörer som utbildar sina kollegor. Kan ev komma in i utbildningen. Johan Sjöns tar reda 

på mer. 

Hedens omv c. Köper in kurser från lite olika håll. 

Gävle Dala företagshälsa har instruktörer som Ovanåker har använt.  

 

Fyra handledarutbildningar har genomförts. 53 handledare är klara. De som missat tillfälle blir kallade i vår. 

Det är också möjligt att samarbeta med andra handledarutbildningar i länet. 

Tidigare medbedömare som gått nya handledarutbildningen blir dom som får gå medbedömarutbildning 

när sådan blir av. 

 



Återrapportering om hur  APL-perioderna fungerat lämnas på nästa lokala styrgrupp. Vad har fungerat bra 

och vad har fungerat sämre? 

 

Alla Handledare erbjuds  handledarträff. Flera tillfällen så de flsta ska kunna komma. 

Ev innehåll:  Nya läroplanen, APL omfattning, hur är utbildningen upplagd.  

Idé: VOCollege-café eller annat kan vara komplement 

Handledargruppen får i uppdrag att planera för handledarträff 

Är målet 15 % handledare relevant. Ja säger Monica E. Hedens omv c har 3,5% utbildade handledare 

Helena M säger att dom har mer än 15% utbildade handledare på hennes arbetsplats. 

 

Omvärldsbevakning: 

 Oerhörda personalbehov i framtiden. Af tecknar tidigast hösten 2013 nytt avtal om vård utbildning. 

Är det bara vård och omsorgsutbildning som gäller för framtiden? Hur ska vi få tillräckligt med personal ? 

Invandrare är en viktig resurs som vi måste hitta sätt att stötta. 

Vikarier kommer att LASas in och dom behöver utbildning  

Af informerar om 69 utbildade varav 26 är helt arbetslösa inskrivna på Af i Bollnäs idag. Vilka av de 26 skulle 

kunna fungera som resurspersoner enligt tidigare förslaget? 

Neuropsyk fast- anställer bara utbildat folk men män med utbildning som är lämpliga för deras 

arbetsområde är en bristvara. 

Handledare måste fungera som ”grindvakt” för att personer som inte passar för yrket heller inte passerar 

igenom. ”  

Om något år kommer det att fattas undersköterskor i Ovanåker enligt Helena M. 

Af beskriver svårigheten med att elever går program där det inte finns tillräckligt med jobb. 

Ex trätekniska i Ovanåker. 

Något eleverna och föräldrarna lyssnar på är om det finns jobb direkt efter utbildning. 

I Söderhamn finns körkort och trainee år som lockelse när utbildningen är klar med godkända betyg. 

 

Osäkerhet runt Medlearns utbildning i Hudiksvall . Hur lång är den? Annika kollar det. 

 

 

Antecknare 



 

Elisabet Järmens Wallin 

 

 

 

 

 

 


