
 

 

VO-College Bollnäs/ Ovanåker 8 september 2016 .Konferensrummet, CFL Bollnäs. 

Närvarande: 

Stud: Golnaz Khairkhah, Elif Altun, Sandra Breid, Elin Jonsson, Ann-Sofie Persson, Linnea Lindberg.  

Ag: Weronica Bodin, Jannett Källänge, Lena Bertilsson, Lisbeth Olsson, Magnus Käller, ,Susanne Almé 

(ordförande). 

CFL Bollnäs: Agneta Nyegård, Inger Abrahamsson, Hillevi Sjöberg, Barbro Bylund, Nina Larsson, 

Gunilla Liljendahl. 

Anders Englund SYV Ov, Pernilla Kardell HUFB, Anders Sjöberg Af. 

 

Programråd för Vård och Omsorg HT 2016 

Frågan till ungdomarna var: Hur kan vi höja statusen, synas och marknadsföra oss på ett bra sätt? 

Ungdomarna presenterade sina tankar, de har valt att jobba med attityd och värderingar, att göra 

goda gärningar, aktiviteter som kan ge pengar till Musikhjälpen. (Se Bifogade foton) 

 Diskussion: Vilka aktiviteter är attraktiva? Promenader, samtal, umgänge, läsa högt föreslår Omv 

pers. 

Belutar: Ungdomarna gör en tydligare plan som Susanne kan presentera för ledningsgruppen i Bns 

kommun för ekonomiskt stöd.  Man gör ett ungdoms projekt nu till dec,  som sedan banar väg. 

Sedan kanske vuxengruppen kan hoppa på tex genom gymnasiearbete. Kommunal, Ovanåkers 

kommun, privata vård och omsorgsgivare funderar vidare. 

VO15 berättade att förra året hade de ett samarbete med Nyhamreskolans åk 5 som var här på 

skolan och pratade om kroppen. I vår kommer det att hända igen, i år utifrån attityder och 

värderingar. Framöver kan man även tänka sig att ha utbyte med Alirskolan. Styrgruppen hejar på 

och ser det som en fördel att unga möter unga. Spännande skulle vara om man om några år kan se 

om just de klasserna söker VO i större omfattning… 

255 st  kommer att gå i pension under den närmaste tioårsperiod i Bns kommun. Men fler blir 

fortfarande äldre… svårt att veta om äldre flyttar hem till oss.  Men man kan konstatera att det 

framöver kommer att behövas personal i Vård och omsorg här i vår region… 

Magnus från RegionGävleborg vill som avslut på programrådet skicka med till de studerande: Kom 

ihåg er hälsa för att orka med ett arbetsliv så behöver ni ha en bra kondition och god styrka. 

 



 

Styrgruppen fortsatte efter kaffet: 

Föregående möte se förra protokollet: 

http://hufb.se/download/18.43165970154f882e7d1a0eb2/1464609455236/VOC+-

+Lokal+styrgrupp+-++2016-05-10.pdf 

 

Deltagare till Hälsagruppen.  

Behövs en person från Bollnäs till den regionala gruppen. Gruppen kommer att  fortsätta med 

frågorna kring Handledare/ praktikant och ska lägga in Trivsel och välbefinnande.  

Ett utvecklingsområde i gruppen är utifrån tanken ”Hållbart arbetsliv”, då siffrorna kring ungas hälsa 

är sämre än tidigare.  

 Lisbeth Olsson, Ov.  tillfrågar Helena Westh från Kommunal.  

 

Årets handledare 

Diskussion. Utbildningen upplevde att det var för kort om tid och otydliga kriterier. Eleverna hade 

svårt att formulerad hur deras handledare var bra. ” Tydliga krav, snäll….”. Så Bns/Ov hade inga 

förslag i maj. 

Ska vi fortsätta vara med i tävlingen eller ska vi släppa det här? Vi avvaktar och får mer input på 

regionala konferensen. 

 

Vilka ska bjudas in till regionala konferensen den 18 oktober? 

Hälsinglands utbildningsförbund,  Pernilla Kardell 

Politiker och chefer från socialförvaltningarna och näringslivet från Bollnäs och Ovanåker 

Vårdlärarna på CFL Bollnäs samt språkläraren Kerstin Persson  

 

Vad ska vi presentera på Reg. Konferensen:  

1.Redovisa hur vi i Bollnäs jobbar med hälsoenkäten. Nina ansvarar (10 min- kvart). 

2. Presentation av årets fokusområden i Bns/Ov? KIVO, eller? Susanne och Anders ansvarar för att 

något presenteras på scenen 

KIVO 

Arbetet fortsätter i gruppen. Den 22 sep blir det en utbildning för att bli inkluderingshandledare här i 

Bollnäs. Eva Lahenkorva har mer info.  

Beslutar att från våren 17 kommer den ”vanliga handledarutbildningen” på CFL Bollnäs att vara 6 

gånger plus en uppföljningsgång.  

http://hufb.se/download/18.43165970154f882e7d1a0eb2/1464609455236/VOC+-+Lokal+styrgrupp+-++2016-05-10.pdf
http://hufb.se/download/18.43165970154f882e7d1a0eb2/1464609455236/VOC+-+Lokal+styrgrupp+-++2016-05-10.pdf


Övriga frågor:  

Självskattning gör vi på ett extra möte. Susanne och Anders hittar en gemensam tid och kallar. 

 

 

Rapport från Regional VOC se protokoll 

https://www.vo-

college.se/system/files/dokumentbanklokal/anteckningarregionalstyrgrupp2sept2016.pdf 

 

Information om lärlingsutbildningen. 

Torsbergs-ungdomarnas nya rektor Fredrik Olofsson berättar om lärlingsutbildningen som de jobbat 

på Byggprogrammet. Lärling är ett annorlunda sätt att locka elever och kan gälla både ungdomar och 

vuxenutbildningen. Har varit fina resultat på Bygg; 19 elever av 21 har arbete efter avslutad utb. De 

goda ekonomiska förutsättningarna ( upp till 23000 per termin/ elev) gör att företagarna jagar 

platser hos skolan. Ungdomarna förlägger 50% ute på arbetsplatsen. De börjar inne på skolan med 

grunderna och skrivs sedan som lärling i yrkesämnena under första, andra eller tredje året ( 

beroende på mognad) 

Hur ställer ni arbetsgivare er och hur ställer ni er på VOC till lärling? undrar Fredrik. 

Beslutar att Fredrik kallas till ett ledningsmöte på Bns kommun. Jannett Källänge tar kontakt med 

Fredrik. Under tiden tar vi alla med oss frågan hem, & tar upp den igen i oktober. 

 

Information om Eductus av Af. 

Planerar start av nya grupper i oktober eller dec. med huvuddelen utrikesfödda. Kommer att behöver 

hjälp av KIVO för att göra urval. Planen är förberedande utbildningar före jul på SFI-gruppen. Sedan 

börjar utbildningen efter jul. 

Af räknar att det är 116/ år i Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn som går i pension.  

Af och Eductus behöver även i framtiden praktikplatser som CFL Bollnäs fördelar. Men Eductus 

ansökan till VOC är ej godkänd. Vi tar upp frågan nästa möte hur  vi fortsätter.  

 

 

Semesterperioder 

Lärarna beskriver problem att elever jobbar i maj och augusti, och inte kommer på lektioner. Ag på 

mötet känner inte igen problemet, då de uppmanar vikarier att välja skolan först.  

Lärarna uppmanas diskutera det här individuellt då problemet uppstår. 

 

 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/anteckningarregionalstyrgrupp2sept2016.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/anteckningarregionalstyrgrupp2sept2016.pdf


Ang. Flexlärlingsutbildningen i Bollnäs kommun. Beslutar att det är ok att i den här 

uppdragsutbildningen frångå den praktiska valideringen, då valdanterna redan är tillsvidareanställda. 

 

 

Information från Bollnäs kommun. Tidigare var det ”En väg in”. Framöver kommer vikarierna att få 

fast placering på ett område. Fördelen ar att man kommer att få  möjlighet att annonsera tjänster 

externt. Korttidspoolen finns kvar.  

 

 

Till dagordningen på nästa möte 

Eductus,  praktik och ansökan till VOC. 

Golnaz VO15 presenterar sitt ideella arbete från Afghanistan. 

Lärling, något för VOC? 

 

/ Nina Larsson, vårdlärare CFL Bollnäs 

 


