
  

Minnesanteckningar från  

Bollnäs/Ovanåker lokala VO-College  

Styrgrupp 

7 december 2012  Plats: Komvux Vård 

 

Närvarande: 

Nina Larsson, Björn Persson, Magnus Keller, Åsa Dahlöf, Veronica Bodin, Frida Cronsioe, Gunilla 

Liljendahl, Johan Sjöns, Ewa Sjöbom, Aina Woxberg, Erika Engberg, Eva Hellman, Monica Embretsen, 

Elisabet Järmens Wallin 

Presentation 

Reg styrgrupp rapport. Se protokoll från 5 /12 i Söderhamn. 

Ny projektansökan till regionen. Krävs nya idéer för att få ett nytt.projekt. 

 

Att diskutera framöver: Antal veckor i APL för vuxna ska diskuteras i Lokala VO-College 

 

Handledare och elever ska börja besvara enkäterna om APL från nu. Rapport en gång per termin till 

lokala styrgruppen.  Mål: Känsla av sammanhang (KASAM). Gunilla L lägger ut enkäten på 

plattformen för handledarna. Lärarna guidar eleverna när de kommer tillbaka från APL. 

Styrgruppen tittade gemensamt på enkäten. 

 

Svenska 1 eller testet B2 ställs som krav för anställningsbarhet. Skäl att följa upp det finns för att i 

framtiden se att kraven är rimliga. 

 

Regionala hemsidan som företaget Ryter har hand om har inte fungerat bra. Ska styras upp. Besked 

kommer inom kort hur det ska fungera framåt. 

 



Logor ska användas enligt modell: Hälsingeutbildning, Region Gävleborg, VO-college Gävleborg sak 

finnas med på alla dokument. 

 

Enkäten för handledarutbildningen ska användas i den modell som Bollnäs tagit fram tills vidare. 

Resultatet behandlas i lokala styrgruppen. 

 

 

Kommunikationsplanen gås igenom vartannat möte. Planen ligger på plattformen. Hillevi Sjöberg 

ingår i regionala  marknadsföringsgruppen 

Presentationsmaterial förnyas 

Datum för info på grundskolorna lägger Gunilla L ut så fort det finns några.  

31 maj 2013 12-16 är Gymnasiet på stan i Bollnäs.  

Styrgruppen anser att verksamheterna ska finnas med även till Bollnäs skolorna  

Af borde ev vara med vid informationsdagarna på gymnasiet föreslår Frida C. 

I informationen till eleverna bör stå om 45 timmars feriearbete. 

 

Lokal plattform      Bollnas.se/voc     för allt vårt material med alla dokument och 

minnesanteckningar. Gunilla L ansvarar för den. 

 

Krav från socialstyrelsen att utbildningsplaner och kvalitetsplaner ska utvecklas inom  olika 

verksamheter. Arbetet pågår. 

Målet är att all personal ska ha utbildning. Är en kvalitetssäkring. 

 

Bollnäs Ovanåker lokala VO-College kvalitetsplan följdes upp med avstämning och påfyllning av vad 

vi gjort och ev missat. 

 

 

Hot och våld : Neuropsyk ska utbilda egna instruktörer men inget beslut om tidpunkt än. 

En skattningsskala finns för förebyggande arbete. Johan Sjöns bevakar för att ev öppna upp för ett 

samarbete inom VO-College framtiden 



 

 Plan för utbildning i Dokumentation har vi inte klarat av att arbeta med. Ambitionen är att ta nya tag 

under 2013. 

 

Diskussion om KY och yrkeshögskola: Praktikprioriteringen gör att dom kommer långt ner i 

prioriteringen. Gunilla Liljendahl gör sitt bästa att placera ut dom för verksamhetens bästa. 

 

Del av lokala styrgruppens möte den 14 mars 2013 är programråd 

 

Genusdiskussion: Viktigt att inte ha bara män i tung psykiatri. Kan i vissa fall vara provocerande. 

Fördel med både kvinnor och män blandat även i tung psykiatri. Mångfaldsplan är framtagen hos 

Neuropsyk  och uppfylld med lika många kvinnor och män. 

Bollnäs Boendecop uppfyller inte det än. APL kan vara ett bra sätt att rätt person kommer till rätt 

arbetsplats. APL är et skyltfönster för elev och verksamhet. 

 

Diskussion om läget om hur många elever som studerar nu i de olika grupperna. 

 

91-92% av personalen i Bollnäs kommun har utbildning. 

 

Undersköterskedagar genomförs i landstinget . 150 usk får gå en dag i antingen Hudik eller Gävle. 

Målet är att visa på att de är en viktig yrkesgrupp. Hälsocentraler och Aleris kan delta.  

 

Piercing diskuterades. Landstinget och kommunen har lite olika policy. 

Monica E tar med frågan till MASen . Fråga är om det kan finnas regional policy. Svårt att veta vilken 

information vi ska ge elever. Varje arbetsplats måste få avgöra tills vidare. 

Påbyggnadsnaglar är ett problem. Det är inte tillåtet. Finns hygienfilm som visar smittspridning. 

 

Frida C från Af: Marianne Mickelsson Af fick med sig en  fråga vid förra mötet.  Idén om en anställd 

handledare  för personer som behöver språkstöd och som vill se och förstå verksamheter hänvisar Af 

till samarbete ett med AME framöver. Ev inskrivna i rehab som varit anställda i vården skulle kunna 

vara lämpliga som handledare . det skulle bli som ett vinna/vinna koncept. Lösning diskuteras vidare 



mellan Monica Embretsen, Ewamarianne Jonsson och Frida Cronsioe. Verksamheterna ska veta att, 

när och varför praktikanter kommer ut i verksamheten anser Monica E. 

 

Frida C kommer att vara kontaktperson  för Af framöver tills ny chef efter Margareta Mörtsell finns 

på plats. 

 

Magnus Keller berättar om ett tänkt Samordningförbund  i länet. Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen m.fl ska ingå 

 

Elisabet Järmens Wallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


