
Bilaga 1   

Lokal Kommunikationsplan Bollnäs/Ovanåker 2014-2019             

Regionalt delmål     Bibehålla antalet sökande gymnasieelever till vård och omsorgsutbildningar som förstahandsval jämfört med idag                               2014-01-30 

Aktivitet (Vad?) Tid/tidpunkt (När)  Kanal (Hur?) Syfte (Varför?) Vem ansvarar/utför? Uppföljning 

En kommunikation/ 

marknadsföringspunkt 

på varje lokalt 

styrgruppsmöte 

 

Fortlöpande Ordföranden för in 

punkten i 

dagordningen. 

Lokala styrgruppen får 

vetskap om vad som är 

inplanerat, genomfört och 

till vilket resultat. 

Lokala styrgruppens 

ordförande. 

 

PRAO för 

grundskoleelever 

Åk 8 och 9 inom 

Äldreomsorgen 

Bollnäs/Ovanåker 

 

Fortlöpande. 

Arbetsplatsen 

avsätter tid för att 

handleda 

SYV:are tar kontakt 

med respektive 

enhetschef. 

Väcka intresse, 

understryka framtida 

behov, få fler sökande till 

VO-College 

SYV:are/arbetsgivare  

Förbereda/uppdatera 

presentationsmaterial 

 

 

 

Årligen i november Skola/arbetsgivare 

samverkar med att ta 

fram bildspel m.m. 

Ett aktuellt och uppdaterat 

presentationsmaterial där 

syfte och mål- sättning 

med vårt lokala VO-

College framgår. 

Skola/arbetsgivare  

 

Gymnasiet på Stan 

 

 

 

 

Maj. Skolan avs. tid 

till förberedelser 

och 

genomförande. Ag 

avsätter tid till 

genomförande.  

Samverkan  

skola/arbetsgivare 

Öka intresset för VO-

College 

Skola/arbetsgivare  



Aktivitet (Vad?) Tid/tidpunkt (När)  Kanal (Hur?) Syfte (Varför?) Vem ansvarar/utför? Uppföljning 

Åk 9 

Öppet Hus på 

Torsbergs- 

gymnasiet, obl. närvaro 

åk 9  

 

Oktober Samverkan 

Torsbergsgymnasiet 

VO-college/AF 

Eleven får en liten in- 

blick i alla program 

Marknadsföringsgrupp  

ÅK 9 

Infokvällar på 

Gymnasiet 

 

November Samverkan 

Torsbergsgymnasiet/ 

VO-college 

Fler sökande till 

VO-college  

Marknadsföringsgrupp  

 

Åk 9 

Enskilda elever besöker 

skolan. 

Provlektioner 

 

När eleven önskar. 

Skolan avsätter tid 

till genomförande. 

SYV:are tar kontakt 

med skolan 

Bli säker på sitt 

gymnasieval 

SYV:are/Skola   

Information till SYV:are: 

på högstadieskolorna 

samt övriga SYV:are 

Tidigt på 

höstterminen. 

Bjuda in SYV-arna 

till första lok. 

styrgr. m. 

 

Skolan uppdaterar 

SYV:arna om VO-

College 

Säkerställa att SYV:arna 

ger rätt information till 

eleverna 

Skolan/SYV:are  

 

 

 

 

 



Regionalt delmål 
Information om Vård-och omsorgscollege ska vara lättillgängligt. 

Aktivitet (Vad?) Tid/tidpunkt (När)  Kanal (Hur?) 

 

Syfte (Varför?) Vem ansvarar/utför? Uppföljning 

Säkerställa att aktuell 

information om VO-

College finns på: 

arbetsgivarnas och 

utbildarens hemsidor 

 

Fortlöpande Samverkan 

skola/webbansvariga 

Informationen om 

VO-College ska vara 

lättillgänglig 

Skola/Webbansvariga 

på respektive hemsida 

 

Att länk till nationell 

hemsida finns på varje 

lokal hemsida. 

 

När ansökan 

beviljats 

Samverkan 

skola/webbansvariga 

Informationen om 

VO-College ska vara 

lättillgänglig 

Skola/Webbansvariga 

på respektive hemsida 

 

Uppmärksamma 

lokalpressen för 

positiva och goda 

exempel inom vård och 

omsorg 

Fortlöpande Samverkan 

skola/arbetsgivare/lokal

press. 

Skicka tydlig och 

informativ 

pressinformation. 

Öka intresset för VO-

College 

Skola/arbetsgivare  

Uppdatera 

programkatalogen 

Årligen oktober Skolan Information om 

programmet. 

Fler sökande till VO-

College 

Skolan  

 

 

Information till politiker 

 

 

Årligen Information till  

berörda nämnder 

Uppdatera politiker Tjänstemän   

 



Regionalt delmål 

VO-College Gävleborg ska öka intresset för och möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda. 

Aktivitet (Vad?) Tid/tidpunkt (När) Kanal (Hur?) Syfte (Varför?) Vem ansvarar/utför? Uppföljning 

En kontinuerlig 

kartläggning av  

verksamheternas  

kompetens/utvecklings- 

behov identifieras 

Fortlöpande. 

Kartlägga behovet. 

Arbetsgivare Ökad kompetens Arbetsgivare  

Anordna fortbildning 

utifrån kartläggning 

 

 

Fortlöpande Validering och studier Kompetensutveckling 

för redan anställda. 

Utbildaren  

 


