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Inledning 
 

Beskrivning av ursprunglig ansökan (sammanfattning av mål och genomförda aktiviteter): 

Samverkan inom Vård- och omsorgscollege Bollnäs/Ovanåker är mycket gott och måluppfyllelsen är 

bra. Samverkan utvecklas kontinuerligt med både privata och offentliga arbetsgivare. Målet att antal 

elever som börjat VO-programmet ska ha ökat med minst 10 % är uppnått. 20 elever var utgångsläget 

när målet sattes. Målet är även uppnått vad gäller utlandspraktik. Förutom att både vuxna och 

ungdomar har gjort utlands-APL under perioden har elever från Skottland och Tyskland gjort APL i 

Bollnäs. Målet vad gäller hemsida är inte uppnått på grund av att den nationella hemsidan inte varit 

klar och den regionala hemsidan ska bygga på den. Detta har inneburit att den regionala hemsidan inte 

varit aktuell. Mål vad gäller samverkan med studie- och yrkesvägledare så kan det konstateras uppnått 

genom att SYV ingår i styrgruppen. Mål om gemensamt koncept är inte uppnått, dock har 

utbildningsanordnarna haft både pojkar och flickor som informatörer. Mål vad gäller implementering 

av VO-College enligt läroplaner är uppnått.  Mål vad gäller samarbete i förflyttningsteknik har startat 

upp, men en fördjupning är önskvärd. Dokumentationssystem har inte prioriterats i utbildningen, 

varför detta mål inte är uppnått och arbetet kommer därför fortsätta med det. Mål vad gäller att bjuda 

in berörda lärare för att diskutera samarbete har inte varit möjligt att uppfylla. En av anledningarna är 

att ämnesintegrering väljs bort på grund av sammanslagning mellan yrkesprogram av ekonomiska 

skäl. Kortsiktigt mål vad gäller praktik är uppnått och arbetet fortsätter med det långsiktiga målet vad 

gäller handledarutbildning. Mål vad gäller kvalitetsplan är nått. 

Övergripande beskrivning av nuläge, inklusive styrkor och förbättringsområden: 

Det finns i nuläget ca 1460 omvårdnadspersonal anställda inom verksamheter knutna till VO-college 

Bollnäs/Ovanåker. Av dem som arbetar inom kommunal äldreomsorg, saknar för närvarande 130 

personer adekvat utbildning och 25 inom området för personer med funktionshinder. Ambitionen är att 

öka antalet anställda med adekvat utbildning inom fem till tio år.  

 

Komvux vård har validerat och utbildat ca 50 redan anställd personal inom socialförvaltningen i 

Bollnäs kommun mellan 2011-2013. 

 

Inom fem år kommer antalet gymnasieelever i Bollnäs/Ovanåker att minska med ca 13%. Inom tio år 

förväntas en viss ökning av ungdomskullarna. Samtidigt förväntas, inom en femårsperiod, ca 180 

personer som arbetar inom äldreomsorg och området för personer med funktionshinder gå i pension 

inom Bollnäs/Ovanåker. Studerande inom vård- och omsorgsprogrammet har ökat utifrån de mål vi 

har satt. Vi har jobbat intensivt och lyckosamt vad gäller utveckling av kriterium lärformer och 

arbetssätt.  

Övergripande beskrivning av mål och framtida läge: 

Att bli återcertifierade för en 5-årsperiod för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet för kvalitativa 

utbildningar som stämmer överens med anställningsbarhet för individen. Att elever som avslutar 

utbildning inom Bollnäs/Ovanåker VO-College har fått information om körkortets betydelse för 

anställningsbarhet. Att bibehålla samarbetsformen med lokal styrgrupp. Att bibehålla bredden i 

representation i styrgruppen. Att ha en uppdaterad digital plattform för alla gemensamma dokument  

Att alla intressenter (arbetsgivare, kommuner och landsting) har en länk från sin hemsida till den 

nationella hemsidan. Upprättad lokal kommunikationsplan ska följas upp minst fyra gånger/år. 

Att vård- och omsorgsutbildningen bibehåller eller ökar antalet sökande, både bland ungdomar och 

vuxna. Gemensamt utbildningsupplägg i dokumentation och dokumentationssystem. 

 

Övergripande beskrivning av utvecklingsarbetet (vägen mot framtida läge): 

Antal möten i styrgruppen ska vara minst 6 gånger per år varav 2 är programråd. Bjuda in båda 

kommunernas studie- och yrkesvägledare till höstens första möte. Kontakta eventuella nya aktörer. 

Fortsätta att utbilda handledare enligt nya handledarutbildningen eftersom den visat sig vara en 

framgångsfaktor enligt enkätsvar från handledare och elever. Synas mer i sociala medier där ungdomar 

befinner sig. Detta för att lättare marknadsföra vård-och omsorgsutbildningar.  

För att öka förståelsen för olika typer av teknik- och dokumentationssystem ska eleven under APL 

bekanta sig med dokumentationssystemen i verksamheten. Under första praktiken presenteras 



systemen och under tredje praktiken krävs att eleven formulerar sig i dokumentationen. Samarbetet 

mellan skola och arbetsgivare behöver utvecklas för att få igång en lärande process för eleverna när 

det gäller dokumentation. Arbetet fortskrider med olika former av samverkansgrupper där 

representanter från personalen och arbetsgivaren diskuterar arbetsmiljöfrågor och utbildningsinsatser. 

 

Kontaktpersoner för ansökan: 

 

Monica Embretsen 

Ordf, lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker 

Socialförvaltningen 

Bollnäs kommun 

Stadshustorget 2, Annexet 

821 80 Bollnäs 

070-581 92 64 

monica.embretsen@bollnas.se 

 

Elisabet Järmens Wallin 

Rektor, vuxenutbildningen, Bollnäs 

KomVux 

Torsbergsgatan 10 

821 31 Bollnäs 

elisabet.jarmens.w@bollnas.se 

070-206 16 81 

 

Bertil Lundquist 

Rektor, vård- och omsorgsprogrammet 

Torsbergsgymnasiet 

Läroverksgatan 36 E 

821 33 Bollnäs 

bertil.lundquist@bollnas.se 

070-600 79 55 

 

Christina Flank Elffors 

Processledare Vård- och omsorgscollege Gävleborg 

Hälsingeutbildning 

CUL 

Kullgatan 6-8 

824 30 Hudiksvall 

070-366 71 56 

christina.flank-elffors@hudiksvall.se 
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1. Varför Vård- och omsorgscollege? 

 

Vision: 

Ett lokalt samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer i Bollnäs 

och Ovanåker ska ge eleverna en kreativ, utvecklande lärmiljö, och yrkeskunskaper som motsvarar 

branschens krav för anställning, i ett attraktivt, utvecklande arbetsliv som präglas av god vård och 

omsorg, hälsofrämjande förhållningssätt och kompetensutveckling i yrket. 

 

Ursprungliga mål: 

Antalet elever som börjar VO-programmet ska öka med minst 10% 2012/2013.  

 

Nuläge och måluppfyllelse: 

Målet att antal elever som börjat VO programmet ska ha ökat med minst 10 % är uppnått. 20 elever 

var utgångsläget när målet sattes.  

 

2012 startade 25 elever i VO och 2013 startade 23 elever. I januari 2014 är 12% av eleverna i VO 

pojkar.  I juni 2013 utfärdades diplom för 60% av VO eleverna i årskurs 3. Många vuxna har sökt till 

vård och omsorgskurser under perioden. Januari 2014 finns ca 90 vuxenstuderande i kurser på olika 

nivåer. Av dessa är 26 % män. I juni 2013 utfärdades diplom för 90 % av de elever som avslutade sin 

utbildning. 

 

Drygt 4 % av totala årskullen födda -95,-96,-97 går läsåret 2013/14 Vård och omsorgsprogrammet. 

Efter avslutade studier får de elever som söker i regel sommarvikariat. Flertalet anmäler sig till 

kommunens resursenheter. En begränsning för att få arbete i kommunerna är om sökande saknar 

körkort. En mindre andel ungdomselever har en klar inriktning mot vidare studier och söker till 

framförallt sjusköterskeutbildning. 

 

Vuxenstuderande som avslutat sin utbildning anmäler sig oftast till resursenheterna om dom inte redan 

har arbete inom någon verksamhet. En tydlig markering från arbetsgivare att VOC diplomet har 

betydelse för anställning har gjort att studerande är mer medvetna än tidigare. Även för vuxna är 

avsaknad av körkortet ibland ett hinder för anställning. Alla verksamheter inom VOCollege området 

har stora behov av sommarvikarier vilket gör att de allra flesta kan få sommarvikariat. Efter 6 månader 

hade vuxenstuderande som avslutade sin utbildning i juni 16 % fast heltidsanställning inom vård och 

omsorg, 21 % studerade 50% arbetade timmar inom vård och omsorg.13% var föräldralediga eller 

sjukskrivna. 

 

Framtida behov inom omsorg och vård 

Det finns i nuläget ca 1460 omvårdnadspersonal anställda inom verksamheter knutna till VO-college 

Bollnäs/Ovanåker. Av dem som arbetar inom kommunal äldreomsorg, saknar för närvarande 130 

personer adekvat utbildning och 25 inom området för personer med funktionshinder. Ambitionen är att 

öka antalet anställda med adekvat utbildning inom fem till tio år.  

 

Komvux vård har validerat och utbildat ca 50 redan anställd personal inom socialförvaltningen i 

Bollnäs kommun mellan 2011-2013. 

 

Inom fem år kommer antalet gymnasieelever i Bollnäs/Ovanåker att minska med ca 13%. Inom tio år 

förväntas en viss ökning av ungdomskullarna. Samtidigt förväntas, inom en femårsperiod, ca 180 

personer som arbetar inom äldreomsorg och området för personer med funktionshinder gå i pension 

inom Bollnäs/Ovanåker. 

Idag är cirka 750 undersköterskor tillsvidareanställda inom Landstinget, och antalet förväntas vara 

ungefär detsamma de närmaste fem åren. Perioden 2013-2017 beräknas cirka 130 undersköterskor gå i 

pension, perioden 2018-2022 beräknas cirka 180 undersköterskor gå i pension. 



Aleris Specialistvård Bollnäs driver sedan 1 april 2012 Bollnäs sjukhus på uppdrag av landstinget 

Gävleborg. Antalet anställda undersköterskor är ca 40 stycken och 10 % pensionsavgång förväntas 

under den kommande 5 årsperioden. 

Med anledning av förändringar/nerdragningar i bemanningen i början på 2013 så har antalet 

praktikplatser på slutenvårdsavdelningarna minskat med 8 stycken/termin. I dagsläget tar Aleris 

Specialistvård i Bollnäs emot 19 elever/termin inkl. hälsocentralerna. 

Samordning och fördelning av dessa APL-platser sker av landstingets praktikplatssamordnare i samråd 

med APL samordnarna på skolorna i Bollnäs och Söderhamn. De har i samråd kommit överens om att 

slutenvårdsplatserna i Bollnäs nyttjas i första hand till de ungdomselever som går i åk 3 eller vuxna i 

termin 3 som läser fördjupningskursen Akutsjukvård 200 p. 

Det totala antalet APL-platser inom Bollnäs/Ovanåkers VO-College är för närvarande ca 112 st. 

Under HT-2013 placerades ca 130 praktikanter på dessa platser. Skolans APL-samordnare fördelar de 

platser som arbetsgivarna upplåter.   

I Bollnäs finns det i nuläget två privata arbetsgivare inom hemtjänsten enligt LOV. Dessa är för 

närvarande inte knutna till VO-college.  

Arbetsgivarna i Bollnäs och Ovanåker står liksom övriga arbetsgivare i landet inför stora utmaningar, 

att de närmaste tio åren kunna rekrytera utbildade medarbetare motsvarande antalet anställda som går i 

pension. Det behövs betydligt fler än de som väntas gå ut från gymnasieskolans och 

vuxenutbildningens vård och omsorgsprogram för att täcka behovet av personal i vård och omsorg. 

Befolkningsunderlag 

Bollnäs och Ovanåker är 2 kommuner med totalt ca 37 500 invånare. 

Befolkningsunderlaget antas sjunka med 700 personer de närmaste fem åren.  

Inom tio år kommer befolkningsunderlaget att fortsatt minska med ca 500 personer.  

I kommunerna finns idag 2600 personer som är 80 år och äldre. Inom fem kommer det antalet att vara 

ganska konstant, och inom 10 år ökar denna grupp med ca 100 personer, därefter ökar gruppen kraftigt 

med ca 100 personer per år.  

 

Syfte: 

Syftet med VO-College är att: 

kvalitetssäkra vård- och omsorgsutbildningar för ungdomar och vuxna i Bollnäs/Ovanåker utifrån 

nationella kriterier genom att arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer i 

samarbete utformar, anpassar och säkerställer nationell, regional och lokal anställningsbarhet för de 

utbildade. Skapa yrkesutbildning med hög kvalitet och pedagogiskt nyskapande där elever känner lust 

att lära och får möjlighet att använda och utveckla sin kreativitet. 

alla som arbetar inom vård och omsorg ska ha tillgång till god, kvalitativ och ändamålsenlig 

kompetensutveckling för att möta framtida krav 

 

Nya mål och framtida läge: 
Att bli återcertifierade för en 5-årsperiod för att kunna fortsätta det påbörjade arbetet för kvalitativa 

utbildningar som stämmer överens med anställningsbarhet för individen. 

 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga: 2 

 

 

 

 

  



 

2. Samverkan 

Ursprungligt mål och uppnått resultat: 

Möjlighet till utlands-APL ska finnas till ett antal elever inom omvårdnadsprogrammet och 

vuxenutbildningen.  

 

Nuläge och måluppfyllelse: 

Målet är uppnått vad gäller utlandspraktik. Förutom att både vuxna och ungdomar har gjort utlands-

APL under perioden har elever från Skottland och Tyskland gjort APL i Bollnäs. 

 

Dagens samverkan sker i form av kontinuerliga möten i lokal styrgrupp och programråd där 

arbetsgivare, utbildare, fack och elever möts. Även studie-och yrkesvägledare samt 

arbetsförmedlingen är adjungerande i styrgruppen. Återkommande planeringssamverkan för den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningar görs. Fördjupningskurser och validering planeras i 

samverkan för elever och personal. 

 

Bollnäs/Ovanåker VOCollege har valt att göra den lokala kommunikationsplanen (Bilaga 1)till en 

tydlig beskrivning av hur vi vill arbeta tillsammans med att öka attraktionskraften för att arbeta inom 

Vård och omsorg. I vårt gemensamma arbete i den lokala styrgruppen förs återkommande diskussioner 

utifrån det som händer på arbetsplatser, vad elever i utbildningarna beskriver och hur media 

framställer arbete inom området. Vilka utvecklingsområden som förväntas utifrån nationella krav och 

initiativ bevakas och diskuteras.  

.  

Lokala styrgruppen är en aktiv och engagerad grupp med bred representation av arbetsgivare, fackliga 

företrädare för Kommunal, utbildare samt adjungerade studie och yrkesvägledare och 

Arbetsförmedlingen.  

 

Lokala styrgruppen har haft möten ungefär en gång per månad. Frågor som kommit upp på möten tas 

med ut i verksamheterna för att sedan återkomma i styrgruppen. Utifrån idéer och behov har 

arbetsgrupper funnits. Exempel är en grupp med representanter från utbildare och arbetsgivare som har 

utvecklat hur vi ska arbeta med Förflyttningskunskap. 

 

Ett par dagar efter ett regionalt styrgruppsmöte har det lokala styrgruppsmötet genomförts. På det 

sättet har vi kunnat koppla samman regionala frågor med det lokala. I den regionala styrgruppen sitter 

lokala styrgruppens ordförande samt rektor för vuxenutbildningen. Det innebär att kopplingen 

regionalt och lokalt blir enkel. 

 

Ett boendekooperativ för psykiskt funktionshindrade har kommit till under perioden. 

 

Nya mål och framtida läge: 

Att elever som avslutar utbildning inom Bollnäs/Ovanåker VO-College har fått information om 

körkortets betydelse för anställningsbarhet.  

Att bibehålla samarbetsformen med lokal styrgrupp. 

Att bibehålla bredden i representation i styrgruppen. 

Att ha en uppdaterad digital plattform för alla gemensamma dokument  

 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Antal möten i styrgruppen ska vara minst 6 gånger per år varav 2 är programråd. 

Bjuda in båda kommunernas studie- och yrkesvägledare till höstens första möte. 

Kontakta eventuella nya aktörer. 

Fortsätta att utbilda handledare enligt nya handledarutbildningen eftersom den visat sig vara en 

framgångsfaktor enligt enkätsvar från handledare och elever. 

 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019.  Bilaga: 2 

 



 

3. Lokalt perspektiv 

Ursprungligt mål: 

Alla som ingår i det lokala VO-college har numera en länk som hänvisar till regionens hemsida. Detta 

skulle innebära att alla kan vara uppdaterade i vad som händer i regionen.  

 

Utbildningssamordnaren bjuder årligen in grundskolans studie-och yrkesvägledare.  

 

Finns ett gemensamt koncept för att få större andel pojkar i grundskolan att söka Vård-och 

omsorgsprogrammet till hösten 2012.  

 

Nuläge och måluppfyllelse: 

Målet vad gäller hemsida är inte uppnått på grund av att den nationella hemsidan inte varit klar och 

den regionala hemsidan ska bygga på den. Detta har inneburit att den regionala hemsidan inte varit 

aktuell.  

 

Mål som omfattar att bjuda in studie- och yrkesvägledare har vi arbetat med genom att i dagsläget 

ingår studie- och yrkesvägledare från gymnasiet samt vuxenvägledning som adjungerade i den lokala 

styrgruppen. Samtliga studie-och yrkesvägledare från Bollnäs och Ovanåker bjuds in till lokala 

styrgruppen en gång per år. Syftet med detta är att utbyta information om bl.a. arbetsmarknadsläge och 

utbildningsplanering lokalt. Detta har varit positivt i mötet med presumtiva sökande till 

utbildningarna. 

 

Mål vad gäller koncept så är detta inte uppnått och något koncept inte utarbetats. Däremot har 

utbildningsanordnaren i sin marknadsföring (informationskvällar, besök på grundskolor m.m.) haft 

både pojkar och flickor som informatörer.    

 

Arbetsgivarna ser ett framtida behov av personer som är flerspråkiga för att säkerställa det framtida 

omsorgsbehovet. Antalet studerande som är flerspråkiga har ökat både på gymnasiet och på 

vuxenutbildningen. Detta kan bl. a. förklaras genom att andelen utlandsfödda har ökat både i  

Bollnäs och Ovanåkers kommun.  

 

För att få fler att söka programmet erbjuds ungdomseleverna sommarjobb minst 45 timmar inom 

kommunerna efter godkänd APL. Vuxenstuderande med godkänd APL kan få ta del av detta 

erbjudande inom den privata sektorn. Kommunerna och de privata arbetsgivarna har inte haft 

möjlighet att öronmärka sommarjobb till studerande inom vård och omsorg.  

 

Vård och omsorgsprogrammets elever som blir klara våren 2014 är de första elever som utbildats 

enligt Gy11. För att ge bästa förutsättningar för anställningsbarhet har olika arbetsgivarrepresentanter 

varit delaktiga i valet av programfördjupningskurser. Äldres hälsa och livskvalitet, Medicin 2, 

Specialpedagogik 2 ges. Kursen IT i vård och omsorg planerades men behöver bearbetas mer innan 

den kan ges till eleverna. För närvarande ges Hemsjukvård istället. 

Vuxenstuderande får inför sin tredje termin möjlighet att välja fördjupningskurser inom två eller tre 

utgångar. Akutsjukvård kan ges men begränsas av att det finns ett fåtal lämpliga APL-platser att 

erbjuda. Äldreomsorg finns alltid. Psykiatri ges när det finns stor efterfrågan från studerande. Samma 

gäller Funktionshinder. Lärarkompetens finns f.n. inom alla fyra områden. 

 

VOCollege validerar och ger utbildning till anställda som helt eller delvis saknar utbildning. Det sker 

inom Bollnäs kommun och genom omvårdnadslyftet.  

Andra uppdragsutbildningar inom Vård och omsorg utifrån efterfrågan läggs upp av arbetsgivare och  

Komvux Vård i samarbete. 

 

Genusperspektiv 

I lokala styrgruppen ingår både kvinnor och män. Uppföljning av hur det ser ut med fördelningen av 

kvinnor respektive män både på arbetsplatser och inom utbildning diskuteras. Inom 



psykiatriverksamheter är det en viss övervikt på män medan det i andra verksamheter är 

kvinnodominerat. Frågan om balans har diskuterats. Vi kan se att det finns en ökning av manliga 

studerande inom vuxenutbildningen. 

 

Mångfald  

Mångfald är ett av de områden som fått mycket tid i lokala styrgruppens arbete. Till exempel frågor 

som hur vi förbereder studerande med annan språkbakgrund än svenska så att dom har tillräckliga 

kunskaper för att vara anställningsbara. I vård och omsorgsutbildningen har språkstöd och svenska 

som andra språk lagts till för dessa elever. Olika kulturer i klasserna ger goda möjligheter för alla att 

bredda sin egen förståelse. Det kommer också att vara till nytta för arbetsgivarna som får personal som 

har  erfarenhet av att arbeta med människor med olika bakgrund. 

 

Marknadsföring 

En tydlig kommunikationsplan (Bilaga 1) för arbete med marknadsföring finns. Den används och följs 

upp kontinuerligt vid lokala styrgruppsmöten. 

 

Omvärldsbevakning/internationalisering 

Tack vare bred representation i lokala styrgruppen bidrar olika deltagare med bevakning av vad som 

händer på området vård och omsorg både nationellt och internationellt. 

 

Ungdoms- och vuxenelever ges möjlighet att göra utlandspraktik. I samband med det tas många 

kontakter med andra europeiska länder. Eleverna delar med sig av sina upplevelser till andra elever 

efter resan. Flera lärare har också getts möjlighet att se hur andra länder arbetar både med vård och 

omsorg och utbildning inom området. Praktikanter från andra länder har tagits emot i samarbete 

mellan arbetsgivare och utbildare i VO-College  Bollnäs/Ovanåker. 

 

Nya mål och framtida läge: 

Att alla intressenter (arbetsgivare, kommuner och landsting) har en länk från sin hemsida till den 

nationella hemsidan.  

Upprättad lokal kommunikationsplan ska följas upp minst fyra gånger/år. 

Att vård-och omsorgsutbildningen bibehåller eller ökar antalet sökande, både bland ungdomar och 

vuxna. 

 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Synas mer i sociala medier där ungdomar befinner sig. Detta för att lättare marknadsföra vård-och 

omsorgsutbildningar. 

 

Se upprättad lokal kommunikationsplan 2014-2019.  Bilaga 1 

 

 

  



 

 

 

 

4. Infrastruktur för utbildningen 

Ursprungliga mål och uppnått resultat: 

VO-College är implementerat utifrån läroplanen Gy-11 under år 2011. 

Vuxenutbildningens omvårdnadsutbildning är implementerad utifrån Vux-12 under år 2012. 

Båda dessa mål har uppnåtts under certifieringsperioden. 

Nuläge: 

Torsbergs ungdomsgymnasium utbildar i Vård- och omsorgsprogrammet.  

Komvux vård utbildar vuxna inom vård och omsorg.  

Fortbildningsinsatser av redan anställd personal görs av Komvux vård.  

VO-College Bollnäs/Ovanåker har medvetet bjudit in studie och yrkesvägledare som adjungerade i 

den lokala styrgruppen för att få en bred förankring för vård och omsorgsutbildningar samt att ge input 

till marknadsföringsåtgärder. 

Sjuksköterskeutbildningen, Gävle, har valt att lägga praktiska delar i Komvux Vårds metodrum. I 

samband med det möts lärare från högskolan och Komvux Vård. Det förekommer också att Komvux 

Vårds elever är med sjuksköterskeeleverna vid deras metodövningar. 

Nya mål och framtida läge: 

Att Bollnäs/Ovanåkers studie- och yrkesvägledare är informerade om vård och omsorgsutbildningarna 

som erbjuds inom Bollnäs/Ovanåker VO-College. 

 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga 2 

  



 

5. Hälsoperspektivet 

Ursprungligt mål: 

Ett samarbete mellan utbildningssamordnaren och Bollnäs kommuns utbildare i förflyttningskunskap 

vore bra. Lokala styrgruppen gör en plan för integrering av förflyttningsteknik under 2011.  

 

 

Nuläge och måluppfyllelse: 

Utbildningsanordnaren och ansvariga för förflyttningskunskapen i Bollnäs/Ovanåkers kommuner 

träffas regelbundet för samverkan och erfarenhetsutbyte. 

 

Bollnäs och Ovanåkers kommuner har en policy gällande tobaksfri arbetstid. Kommunerna och de 

privata aktörerna har också en alkohol - och drogpolicy samt policy mot kränkande särbehandling. I 

Ovanåker finns en speciell handlingsplan mot allergier. Bollnäs och Ovanåkers kommun har utbildade 

förflyttningsinstruktörer. 

Bollnäs kommun erbjuder anställda subvention till hälsofrämjande aktivitet. Detta gäller även de 

privata aktörerna. Personalklubben i Ovanåker arrangerar och subventionerar olika hälsofrämjande 

aktiviteter för de anställda. Hedens omvårdnadscenter har två anställda som även arbetar som 

hälsoinspiratörer. De arbetar hälsofrämjande med tanke på fysisk, psykisk och social hälsa. 

I omvårdnadsarbete inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner och de privata vårdgivarna samt 

Landstinget har man som krav att man ska arbeta utifrån de uppställda policydokument som finns. 

Arbetsgivarna jobbar också strategiskt med rehabilitering.  

I Bollnäs kommun samt Neuropsyk arbetar man strategiskt med korttidssjukfrånvaro. Har man som 

anställd varit sjuk 6 gånger eller fler under 1 års tid blir man kallad på ett hälsosamtal med närmaste 

chef. I Ovanåker kommun blir man erbjuden ett hälsosamtal om man varit sjuk 6 gånger eller fler 

under 1 års tid.  

Hedens Omvårdnadscenter erbjuder anställda som varit sjukskrivna 3 gånger under 6 månader ett 

hälsosamtal med närmsta chef. Bollnäs kommuns chefer har gått hälsofrämjande ledarskaputbildning. 

Inom Landstinget Gävleborg bedrivs hälsofrämjande arbete på alla arbetsplatser. Det hälsofrämjande 

arbetet innebär aktiviteter för att främja, utveckla och vidmakthålla goda hälso-och livsstilsvanor, 

välbefinnande och ökad arbetsglädje. Landstingets friskvårdsanläggningar får utnyttjas av 

tillsvidareanställda medarbetare samt månads-och timvikarier samt studenter och elever under den tid 

de gör APL i Landstinget. Ersättning för fysisk aktivitet/motion och annan friskvård utanför 

Landstingets friskvårdsanläggningar kan utgå med max 1000 kronor/anställd/kalenderår. Inom 

Landstinget Gävleborg tillämpas policys angående tobak, snusning, alkohol och droger. Här gäller 

bland annat rökförbud under arbetstid, raster undantagna. Rökning tillåts då endast på av Landstinget 

angivna zoner utomhus. 

Studerande 

Ungdomar 

I läroplanen för vård - och omsorgsprogrammet finns många kurser där hälsa och livskvalitet ingår. 

Under hela utbildningen på VO läggs tyngd på hälsoperspektivet både när det gäller förebyggande av 

sjukdom för patient/kund och för personal. Begrepp som fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa 

samt KASAM (känsla av sammanhang) är ständigt återkommande under hela utbildningen. 

 

Alla ungdomar läser kursen Idrott och hälsa 1, 100 poäng. Idrottslärare på gymnasiet ansvarar 

för denna kurs. På gymnasiet finns utvecklade handlingsprogram mot rökning, alkohol, droger och 

mobbning. Dessa revideras varje år. Matsedeln på Torsbergsgymnasiet görs tillsammans med Bollnäs 

kommuns kostchef och elever från olika skolor i Bollnäs kommun.Varje dag serveras en salladsbuffé, 

en vegetarisk och en vanlig rätt förutom de specialkoster man erbjuds vid allergier. I cafeterian kan 

man köpa grova smörgåsar med ost och skinka, bagetter, frukt samt kakor och godis. 



 

Förflyttningskunskap ingår i kursen vård och omsorgsarbete 1 för både ungdomar och vuxna. En av 

lärarna på VO har utbildning i förflyttningskunskap och får kontinuerlig uppdatering i ämnet. Det 

finns ett samarbete mellan skolans utbildare och instruktörerna på arbetsplatserna. 

Ergonomi ingår i kursen Hälsopedagogik som ungdomar och vuxna läser som obligatorisk kurs.  

 

Vuxna 

När det gäller vuxna läser de, som beskrivits ovan, många kurser där hälsoperspektivet 

ingår. Kursen Idrott och hälsa 1 ingår dock inte i de vuxnas vård- och omsorgsutbildning. 

När det gäller rökning, alkohol, droger och mobbing följer man och informerar om Bollnäs 

kommuns utarbetade handlingsplaner. Som vuxen har man möjlighet att äta i matsalen till 

reducerat pris. 

 

Framtid 

I det nya Vård- och omsorgsprogrammet GY 11 har man hälsan i fokus. Utgångspunkten ska 

vara det friska och målen ska vara att bevara och återställa människans hälsa. 

Bollnäs kommun har en färdigställd lokal där förflyttningsutbildning bedrivs för anställd 

personal samt timvikarier. I Ovanåker finns utbildad personal i förflyttningskunskap. De bedriver 

förflyttningskunskapsutbildning i iordningställda lokaler. 

Utbildningsanordnaren har lärare som är utbildade i förflyttningsteknik. Ett fortsatt fördjupat 

samarbete planeras i framtiden. I framtiden vill utbildningssamordnaren att eleverna ska ha god 

kunskap och förståelse om skolans olika policy. 

 

Nya mål och framtida läge: 

Att samarbetet mellan arbetsgivare och utbildare har fördjupats inom förflyttningskunskap. 

 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga 2 

 

  



 

6. Kreativ och stimulerande lär- och arbetsmiljö 

Ursprungliga mål och uppnådda resultat: 

Forma en gemensam utbildning i dokumentationssystem.  

 

Nuläge och måluppfyllelse: 

Målet är inte uppnått under 2012 och 2013 på grund av att det inte har prioriterats att arbeta aktivt med 

att få igång former för gemensam utbildning i dokumentationssystem.  

En utmaning är att man ute på arbetsplatser använder olika datasystem för dokumentation. Det är svårt 

för lärarna på utbildningen att ge teoretisk utbildning i hur man praktiskt dokumenterar när de inte har 

kunskap om de olika systemen. Teoretisk utbildning av grunderna om hur man skriver och vad man 

inte skriver, bör ske på skolan. 

 

För att underlätta undervisningen och skapa en bättre fysik arbetsmiljö har man på skolan nu 

projektorer/kanoner i alla klassrum. Skolan har arbetat för att byta ut och uppgradera datorer för 

undervisning. 

 

För kreativ och stimulerande lärmiljö finns möjlighet för elever, både vuxna och ungdomar, att ha 

praktik utomlands. 2013 var åtta elever på praktik i Skottland, Holland och Tyskland i en period på tre 

veckor. Under våren 2014 planeras för att sju elever kommer att ha praktik i Skottland, Tyskland och 

Holland. Inför hösten 2014 planeras en ansökan om nya pengar för praktik utomlands. 

 

Under 2014 kommer Komvux att flytta till Torsbergsgymnasiets lokaler, vilket leder till att elever 

kommer att få tillgång till fler datorer. Även Studie- och yrkesvägledare kommer att finnas i 

Torsbergsgymnasiets lokaler och det kommer att möjliggöra tillgängligheten till dem för framtida 

elever.  

 

Nya mål och framtida läge: 
Gemensamt utbildningsupplägg i dokumentation och dokumentationssystem. 

 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

För att öka förståelsen för olika typer av teknik- och dokumentationssystem ska eleven under APL 

bekanta sig med dokumentationssystemen i verksamheten. Under första praktiken presenteras 

systemen och under tredje praktiken krävs att eleven formulerar sig i dokumentationen. Samarbetet 

mellan skola och arbetsgivare behöver utvecklas för att få igång en lärande process för eleverna när 

det gäller dokumentation. Arbetet fortskrider med olika former av samverkansgrupper där 

representanter från personalen och arbetsgivaren diskuterar arbetsmiljöfrågor och utbildningsinsatser.  

 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga 2 

  



 

7. Lärformer och arbetssätt 

Ursprungliga mål och uppnådda resultat: 

 

Ämnesintegration - bjuda in och samla berörda lärare på Vård- och omsorgsprogrammet för att 

diskutera samarbete.  

 

Nuläge och måluppfyllelse: 

Mål vad gäller att bjuda in berörda lärare har inte varit möjligt att uppfylla. En av anledningarna är att 

ämnesintegrering mellan de gymnasiegemensamma- och karaktärsämnena väljs bort pga. 

sammanslagning av olika yrkesprogram pga. ekonomiska skäl. 

 

Våra framtida tankar kring bildandet av programelevråd genomfördes och vi genomförde några 

samlingar. Modellen ändrades för att samordna oss med de övriga styrgruppernas system med enbart 

programråd. 

 

Stöd och hjälpinsatserna, som vi kallar ”vårdstuga”, genomförs regelbundet. Dessa ”stugor” läggs ofta 

i slutet av kursen för att eleverna ska få möjlighet att nå sina mål. 

 

Vi har valt att dela in kriteriet ”lärformer och arbetssätt” i tre delar. Förberedelser inför kursstart, 

genomförande av kurs, kursavslut.  Det blev då lättare för oss som personal samt elever att överblicka 

och förstå vår verksamhet. 

 

Hela personalgruppen inom utbildningen har gjort ett genomgripande arbete med kriterie 7. Arbetet 

har skapat insikter om lärformer och arbetssätt samt känsla av delaktighet. I underlaget har också 

elever medverkat genom att besvara frågor om motivation och inlärningsstilar. 

 

Förberedelser inför vuxnas kursstart: 

Läraren gör en terminsplanering och gör eventuellt en revidering av studiehandledning.  

I sitt arbete använder sig läraren av vår gemensamma bank som innehåller diverse kursmateriel. 

Varje lärare får en kurspärm där betygsunderlag kontinuerligt dokumenteras. Det pedagogiska arbetet 

och ämnesinnehållet bygger på vetenskaplig forskning genom att lärarna fortlöpande tar del av aktuell 

forskning. Inför kursstart ska alla sökande göra en individuell studieplan med SYV. 

 

Eleven får därefter en kallelse från skolan med information om schema och litteraturlista med mera. 

De får även ett PM från Komvux Vård med ytterligare information inför kursstart. Samtliga elever får 

en introduktion i vår kommunikationsplattform First Class. Eleven får också en studiehandledning 

utifrån aktuell kurs. 

 

Genomförande av kurs/vuxenstuderande: 

Genomförandet av kursen utgår från studiehandledningen där kursens olika moment finns beskrivna 

och de olika momenten genomförs genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, rollspel, 

scenarioträning, seminarier, skriftliga test, webbaserade tester, workshops, praktiska övningar, 

värderingsövningar, film, estetiska uttryck. Studiebesök och inbjudna gäster från verksamheterna är 

regelbundna inslag i kursernas genomförande. Programråd genomförs varje termin då eleverna sitter 

med i lokala styrgruppens diskussioner. APL genomförs under fyra veckor per termin. Utlandspraktik 

genomförs i projektform och finansieras utifrån EU-projekt. I viss mån kan distansstudier genomföras 

beroende av kurs och elevers behov. 

 

Valideringarna utförs i olika former och på olika sätt beroende på kursernas karaktär. Bollnäs och 

Ovanåkers kommuner har representanter i den regionala valideringsgruppen vars resultat kommer att 

implementeras lokalt när arbetet är klart på regional nivå. Komvux Vård erbjuder validering i ett 

flertal vård och omsorgskurser. Vi har flera utbildade medbedömare i verksamheterna som validerar 

validantens praktiska yrkeskunskaper. 

 



Ämnesintegrering sker genom att planera in samma uppgift i olika kurser, där det så är möjligt. 

Stöd och hjälp erbjuds vid behov, individuellt och/eller i grupp. Kontinuerlig självskattning och 

formativ bedömning i elevgrupperna genomförs i de olika kurserna. 

 

Läraren arbetar kontinuerligt för ett ökande studerandeinflytande vid planering av kurs och vid 

halvtidsutvärderingar. I slutet av varje kurs görs en webbaserad kursutvärdering. 

 

Läraren kontaktar SYV vid eventuella förändringar av studerandes studieplan och elevens resultat i 

kursen dokumenteras regelbundet i ett bedömningsunderlag som tydligt visar elevens progression. 

Vi stävar efter att ge eleverna sammanhållna arbetsdagar. 

 

Avslut för vuxenstuderande: 

Kursansvarig lärare betygsätter eleven senast två veckor efter avslutad kurs. 

För att eleven ska få ett VOC diplom krävs godkända betyg i 1500 poäng utifrån VO-college 

regelverk. 

 

Diplom, betyg samt bedömningsunderlag från de tre APL-placeringarna skickas hem till eleven efter 

avslutad utbildning. Varje lärare gör en skriftlig utvärdering av sina genomförda kurser. 

 

Eleven fyller i en webbaserad terminsutvärdering. 

 

Om eleven inte uppnår sina kursmål gör eleven tillsammans med SYV en ny planering. Kursläraren 

kontaktar SYV tidigt i kursen för att fånga upp eventuella problem. 

 

Förberedelser inför ungdomarnas kursstart: 

Läraren gör revidering av terminsplaneringen efter t.ex. utvärdering från tidigare studerande, och gör 

en grovplanering för läsåret. Det sker ett överlämnade från grundskola med information om elevernas 

tidigare studiesituation. 

 

Det pedagogiska arbetet och ämnesinnehållet bygger på vetenskaplig forskning genom att lärarna 

fortlöpande tar del av aktuell forskning. Gymnasieeleverna förbereds inför gymnasiestart. Varje elev 

får en mapp med information vid ankomst till skolan. De får även information av rektor om vad det 

innebär att studera på Torsbergsgymnasiet. Elevhälsan och SYV informerar om sina respektive 

verksamheter. Varje klass har två klassföreståndare som också är mentorer. 

 

Genomförande med ungdomselever: 

Ungdomselevernas studiegång är uppdelad på så sätt att Torsbergsgymnasiets lärare undervisar i de 

flesta kärnämneskurser och vi lärare på Komvux vård undervisar i omvårdnadsämnen. De har flera 

hela förmiddags- eller eftermiddagspass med vårdämnen som ger möjlighet till metodövningar, 

studiebesök med mera. Första veckan genomförs en ”Programdag” då alla tre omvårdnadsklasser gör 

trevliga saker tillsammans för att skapa gemenskap och trygghet för de nya eleverna på skolan. 

 

Föräldramöte genomförs i årskurs 1. Varje termin har eleven ett individuellt utvecklingssamtal med 

sin mentor där förälder deltar till dess eleven är myndig och oberoende. Rektor samlar klassens alla 

lärare en gång per termin till en klasskonferens där stödpersonal och elevhälsan också deltar. 

Var annan vecka finns schemalagd tid för klassråd där arbetsmiljön diskuteras, protokollet går sedan 

till rektor. Programråd genomförs varje termin då eleverna sitter med i lokala styrgruppen, ofta med en 

frågeställning från styrgruppen som klassrepresentanten tar med sig. Programrådets diskussioner 

återkopplas sedan till klassen. Eleverna deltar i temadagar utifrån Torsbergsgymnasiets planering. 

 

Genomförandet av vård och omsorgskurserna utgår från skolverkets mål, centrala innehåll och 

kunskapskrav. De olika momenten genomförs genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, 

rollspel, scenarioträning, seminarier, skriftliga test, webbaserade tester, workshops, praktiska 

övningar, värderingsövningar, film, estetiska uttryck. Studiebesök och inbjudna gäster från 

verksamheterna är regelbundna inslag i kursernas genomförande. 

 



APL genomförs under fem veckor per termin. Utlandspraktik genomförs i projektform och finansieras 

utifrån EU-projekt. 

 

Stöd och hjälp erbjuds vid behov, individuellt och/eller i grupp och vi stävar efter att tillmötesgå 

elevernas olika lärstilar. Kontinuerlig självskattning och formativ bedömning i elevgrupperna 

genomförs i de olika kurserna. Läraren arbetar kontinuerligt för ett ökande studerandeinflytande vid 

planering av kurs och vid halvtidsutvärderingar. I slutet av varje kurs görs en kursutvärdering. 

Håltimmar kan förekomma på grund av samordning med Torsbergsgymnasiet.  

 

I samband med klasskonferensen, en gång per termin, sammanställs elevernas studieresultat. Denna 

information delges eleven/vårdnadshavare via klassföreståndare. Finns tecken på att eleven inte 

uppnår godkända betyg ges skriftlig varning om detta och det följs upp i samband med 

utvecklingssamtal. 

 

Avslut för ungdomselever: 

Kursansvarig lärare betygsätter eleven efter avslutad kurs. 

För att eleven ska få ett VOC-diplom krävs godkända betyg i 2500 poäng utifrån VO-college 

regelverk. 

 

Diplom, betyg samt bedömningsunderlag från de tre APL placeringarna skickas hem till eleven efter 

avslutad utbildning. Varje lärare gör en skriftlig utvärdering av sina genomförda kurser. 

Eleven fyller i Torsbergsgymnasiets webbaserade utvärdering. 

 

I de fall som eleven inte uppnår sina kursmål finns det möjlighet att förlänga kurs och i vissa fall kan 

eleven gå ett fjärde år. Elev, rektor, SYV och klassföreståndare måste inför detta göra de planeringar 

som krävs utifrån Torsbergsgymnasiets rutiner. 

 

I planeringen för vuxenelever strävar vi efter att ha sammanhållna arbetsdagar i skolan. Eleverna 

informeras också om att heltidsstudier innebär en hel del eget arbete. 

 

Schemat för Vård och omsorgsprogrammets elever är beroende av övriga gymnasiets schema. Det gör 

att det kan förekomma håltimmar med strävan är att det ska vara sammanhållna arbetsdagar. Stöd till 

eleverna läggs ibland in där det annars blir en håltimme. 

 

Det pedagogiska arbetet och ämnesinnehållet bygger på vetenskaplig forskning genom att lärarna 

fortlöpande tar del av aktuell forskning. Mötet i lokala styrgruppen innebär också att den forskning 

som övriga deltagare har tagit del av skapar grund för utvecklande diskussioner. 

 

Mål och framtida läge: 

Alla elever följer sin individuella studieplan. 

 

90 % av eleverna får VOC-diplom inom två år för vuxenstuderande, samt inom 4 år för 

ungdomselever. 

 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Skapa rutiner för samarbete mellan elev, SYV och skola. 

Utveckla forum för vuxenstuderandes inflytande. 

Fortsatt utveckling av formativ bedömning. Ansvarig; arbetslaget Komvux vård.  

Vidareutveckla metoder, t ex användande av webben, inspelade föreläsningar, flipped classroom. 

Ansvarig; arbetslaget Komvux vård. 

 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga 2 

 

 

 

 

 



8. Lärande i arbete 

Ursprungliga mål och uppnådda resultat: 

Kortsiktiga mål 

Skrivna avtal finns med alla APL-platser, årlig uppföljning finns, APL-placeringarna har samordnats, 

datorstöd finns för detta. 

Långsiktigt mål 

Minst 15% av personalen ska ha handledarutbildning. 

 

Nuläge och måluppfyllelse: 

Kortsiktiga mål: 

Samtliga kortsiktiga mål är uppnådda. Skrivna avtal finns med alla APL-platser och årlig uppföljning 

av APL-platser genomförs. Alla APL-placeringar har samordnats. Datorstöd skaffas för APL-

samordning även inom kommunerna och privata arbetsgivare.  

Långsiktigt mål: 

I VO-College Bollnäs/Ovanåker har vi 1 460 medarbetare inom omvårdnad.. Komvux Vård har 

utbildat 100 handledare i den regionalt framtagna handledarutbildningen. Det innebär att 

6,8 % av personalen har genomgått nya handledarutbildningen. 

 

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska tillsammans göra en utvärdering efter varje praktikperiod. 

Utvärderingen återkopplas sedan till de båda intressenterna. Genomfört. 

 

Analys av utvärdering APL, för handledare och praktikanter VT + HT 2013 Handledarna: 

svarsfrekvens 26% 

37 st har gått ny handledarutbildning, 10 st gamla handledarutbildning, 8 st har ej någon 

handledarutbildning. 

Begriplighet.  

Övervägande av handledarna kände sig väl förberedda att ta emot elever. 

 

Hanterbarhet.  

Ungefär hälften av handledarna upplevde att eleverna var väl förberedda och hälften upplevde att 

eleverna var delvis förberedda inför APL. 

 

Övervägande av handledarna upplevde att de hade möjlighet att ge eleverna det stöd som eleven var i 

behov av. 

 

Majoriteten upplevde att bedömningsunderlaget ger tillräckligt stöd vid bedömning.  

APL-dokumenten har ändrats under tid efter synpunkter från handledare. 
 

Meningsfullhet. 

 I stort sett alla handledare känner att rollen som handledare är meningsfull och (6) tycker att rollen 

som handledare är utvecklande i deras egen yrkesroll. Några handledare upplever att en del elever är 

dålig att passa tider samt att de ej hör av sig vid sjukdom. 

 

Praktikanter/elever: svarsfrekvens 55 % 

Majoriteten av eleverna kände sig väl förberedda inför APL. Någon upplevde att APL kom för tidigt 

på terminen. 

Hanterbarhet. Övervägande upplevde att de fick tillräckligt med stöd för att klara arbetsuppgifterna. 

Majoriteten upplevde att de fick stöd av handledarna för att klara målen. 



Övervägande av eleverna upplevde att de fick stöd av handledarna för att bemöta på ett professionellt 

sätt. 

Halvtidsbedömning upplevdes positivt av de flesta elever. Majoriteten av eleverna upplevde sin APL 

som positiv. Övervägande upplevde att deras kunskaper tillvaratogs. 

Övriga kommentarer är att under HT-13 har det kommit in många övriga kommentarer, både positiva 

och negativa. Kommentarerna förs vidare till lokal och regional styrgrupp för att vi ska veta hur vi går 

vidare med dessa.   

Komvux Vård bedriver sedan två år handledarutbildning enligt den regionala modellen. Kurserna har 

förlagts i Komvux Vårds lokaler, ofta en eftermiddag i veckan under fem veckor. 

 

Kursen har varit uppskattad och vid utvärderingarna har det framgått att innehållet motsvarat 

förväntningarna. Förutom handledarutbildningar har handledarträffar genomförts. Syftet med träffarna 

är att utbyta erfarenheter/information. För närvarande finns ca 100 nyutbildade handledare inom 

verksamheterna. Behov av ytterligare utbildade handledare kvarstår.  

 

Antalet tjänster för undersköterskor i hälso-och sjukvård har minskat sedan 2012 då vi certifierades. 

Projekten med lärlingsutbildning har avslutats på Torsbergsgymnasiet. 

 

Tillvägagångssätt vid APL-placeringar:  

Vård och omsorgsprogrammet för ungdomar har 5 veckor APL per läsår. Vård och 

omsorgsutbildningen för vuxna har 4 veckor APL per termin. Komvux Vård har skrivna avtal med alla 

APL-platser. 

Varje elev får möjlighet att önska plats inom det aktuella APL-området. Eftersom platserna inom vissa 

områden är få måste ibland lottdragning ske. 

Praktiksamordnaren fördelar platserna till respektive arbetsplats. Då eleverna går ut på sin APL har de 

fått information om kurs och kunskapskrav, samt vad som gäller ute på praktiken ex. arbetstid, 

sekretess och basala hygienrutiner. Information, närvaro, kursens centrala innehåll och 

bedömningsblankett tar eleven med ut på APL-platsen. Alla elever får en utsedd handledare inför sin 

APL. 

Under APL uppmuntras eleven till att göra studiebesök på olika verksamheter inom APL-området. 

Trepartssamarbete (lärare, handledare och elev) görs en till två gånger under APL–perioden för 

pedagogiskt stöd till handledare samt medverkar i den studerandes lärprocesser och bedömning under 

APL. Lärare är betygsättande i kurs. Handledaren bidrar till betygsunderlaget genom trepartssamtalet 

och det skriftliga bedömningsunderlaget. 

Inom Landstinget Gävleborg finns en Praktiksamordnare som arbetar över hela länet. För APL-

planering och samordning för dessa APL-platser används ett Webbaserat IT-system, KLIPP.  

Inom landstinget har alla avdelningar och enheter som tar emot elever för APL ansvariga 

kontaktpersoner. Landstinget anordnar en träff varje termin där Praktiksamordnare och berörda APL-

samordnare från skolorna, planerar kommande APL-perioder. APL-konferens sker en gång per år då 

även elevansvariga från avdelningarna deltar.  

Nya mål och framtida läge: 

Ökat samarbete skola/handledare för att ge eleven större förståelse om vad som krävs för att vara 

anställningsbar. 

 

Bättre svarsfrekvens på handledar/praktikantenkäterna. 

Minst 15 % av personalen ska ha handledarutbildning. 
 

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga 2 

 



9. Kvalitetsarbete/Uppföljning 

Ursprungliga mål och uppnådda resultat 
Kvalitetsplan skulle utarbetas och implementeras 

En kvalitetsplan är utarbetad och implementerad och fungerar som ett användbart redskap för lokala 

styrgruppen. 

Nya mål och framtida läge: 

Regionalt mål 

VO-College Gävleborg bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån tydliga regionala mål och 

riktlinjer.  

 

Lokalt mål 

Att lokala styrgruppen vet hur elever och handledare upplever samarbetet inom VO-College. 

Att lokala styrgruppen går igenom kvalitetsplanen minst 4 gånger per år. 

   

Strategi för att nå mål och framtida läge: 

Strategi för regionalt mål 

Lokal progress utifrån nya mål för respektive kvalitetskriterium följs via lokala kvalitetsplaner som 

tydligt definierar mål, aktivitet, ansvar, tid och när samt status. 

Respektive lokal styrgrupp reviderar sina kvalitetsplaner under vår/höst 2014 för kommande 

certifieringsperiod.  

 

Regional styrgrupp upprättar en regional kvalitetsplan utifrån nya mål för respektive regionalt 

kvalitetskriterium som tydligt definierar mål, aktivitet, ansvar, tid och när samt status (se bilaga 

regional kvalitetsplan).  Regionala mål där lokala styrgrupper är ansvarig, överförs till lokala 

aktivitetsplaner.  

 

I syfte att cykliskt ständigt utvärdera och utveckla vårt arbete inför vi årliga självskattningar på en 

fyrgradig skala, utifrån respektive mål i varje kvalitetskriterium. Regionala mål mäts i 

självskattningarna, liksom en gemensam bild för resp VO-College lokala mål. Sammantaget skapar det 

en tydlig bild över vilka utvecklingsområden som finns i regionen, utifrån kvalitetskriterierna. 

Utvecklingsarbetet bygger på den klassiska metodiken för lärandestyrt arbetssätt ”Planera, Genomföra, 

Studera, Agera”. (Se bilaga 6, regional självskattning). 

 

 

 
Vår interna samverkan följs i regional styrgrupp genom att respektive ordföranden i lokal styrgrupp 

rapporterar av det interna arbetet. I syfte att skapa struktur i rapporteringsförfarandet liksom att skapa 

regionala styrgruppsmöten som är strategiska och framåtblickande, utformar vi särskilda 

rapporteringsmallar som sammanställs lokalt till respektive regionalt möte, där man enkelt kan följa 

•Vi genomför våra 
beskrivna aktiviteter 
kopplade till målen  

•Vi följer kontinuerligt 
upp/utvärderar vårt 
arbete/aktiviteter 
kopplade till målen 

•Mål utifrån våra 
tio 
kvalitetskriterier 

•Förändrade aktiviteter 
utifrån målen 

•Sprid lärdomar i 
regionen/nationellt 

Agera Planera 

Genomföra 
Studera/ 

Utvärdera 



lokala styrgruppers progress. Dessa verktyg utarbetas under hösten 2014 av regional arbetsgrupp för 

kvalitetssäkring (se nedan). 

 

Övriga verktyg som stödjer vårt uppföljningsarbete är: 

 Årsplan som tydligt definierar regionens aktiviteter såsom; styrgruppsmöten, 

handledarutbildningar, regionala träffar, tid för uppföljning av självskattning och uppföljning av 

regionala och nationella nyckeltal.  

 Beslutslogg där regionala styrgruppens samtliga beslut sammanställs. Syfte är att enkelt och 

tydligt kunna identifiera och kommunicera tagna beslut – både regionalt och lokalt. 

 Regional aktivitetsplan där aktiviteter, utöver de som identifierats i regional kvalitetsplan, samlas 

och som följs upp vid regionala styrgruppsmöten.  

 

Sammantaget består Vård- och omsorgscollege Gävleborg regionala kvalitetssäkringsmodell för 

perioden 2014--2019 av: 

 Regional kvalitetsplan som tydligt definierar mål, hur, vem, när, tid samt status.  

 Lokala kvalitetsplaner som tydligt definierar mål, hur, vem, när, tid samt status. De lokala 

kvalitetsplanerna innehåller även regionala mål. 

 Årlig självskattning, med hjälp av särskilt självskattningsverktyg, utifrån regionala mål och 

respektive kvalitetskriterium liksom lokala mål (de senare bedöms sammantaget). 

 

Stödjande verktyg i kvalitetssäkringsarbetet: 

 Årsplan 

 Beslutslogg 

 Regional aktivitetsplan 

 Uppföljning av lokalt arbete i regional styrgrupp  

 

Ovanstående dokument, liksom övriga dokument tillhörande regionala styrgruppen finns lagrat för 

gemensam tillgång, via s k molnteknik. 

 

En regional arbetsgrupp tillsätts under hösten 2014 för att sammanställa och utarbeta färdig modell 

enligt ovan att presentera för regional styrgrupp under kvartal 4, 2014. 

 

Strategi för lokalt mål 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga 2. 

 

  



 

10. Avtal och överenskommelser 

Det lokala samarbetet inom Bollnäs/Ovanåkers VO-College gör att kommunerna blir attraktiva att 

arbeta och studera i och ökar förutsättningarna för att en framtida kompetensförsörjning inom området 

vård och omsorg i kommunerna ökar. Den nära samverkan som sker mellan utbildningsanordnare och 

arbetsgivare för att möta de krav som finns i vardagen gör att de som studerar inom VO-College är väl 

rustade för ett intressant och viktigt arbete efter avslutade studier.Det innebär även att 

utvecklingsmöjligheterna för de som redan arbetar inom vård- och omsorgssektorn ökar då de kan 

fortbilda sig inom VO-College och på så sätt fördjupa sin yrkeskompetens. 

I ett särskilt avtal avseende arbetsplatsförlagt lärande, APL, för utbildningar på gymnasial nivå (bilaga 

3) förbinder sig arbetsgivarna inom vård och omsorgsbranschen att till den studerande upplåta en 

APL-plats samt tilldela en handledare med relevant kompetens för uppgiften.      

Till denna ansökan bifogas ett samverkansavtal (bilaga 4) som tecknas mellan parterna på lokal nivå 

(se regionala ansökan) där samsyn, jämbördighet mellan parterna och framtidens krav har varit 

vägledande. Samarbetet inom Bollnäs/Ovanåkers VO-College innebär att parterna är överens om att 

samverka kring och utveckla former för ett effektivare resursutnyttjande för att säkra regionens 

kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg. 

Nya mål och framtida läge: 

Att det skrivs handledaravtal med eventuella nya arbetsgivare. 

Strategi för att nå mål och framtida läge 

Se upprättad lokal kvalitetsplan 2014-2019. Bilaga 2 

 


