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Plats: Komvux Bollnäs 

Ordförande – Eva Lahenkorva 

 

Närvarande: 

Magnus Keller, arbetsgivare, Region Gävleborg 

Hillevi Sjöberg, Lärare Torsbergsgymnasiet 

Gunilla Liljendahl, praktiksamordnare KomVux: 

Anders Danielsson Lans, Rektor KomVux,  

Fredrik Olofsson, Rektor Torsbergsgymnasiet 

Susan Almé, HR-konsult Bollnäs Kommun 

Ann-Sofie Johansson, Kommunal Bollnäs 

Linnea Lindqvist, Arbetsgivare 

Pia Olsson, SYV Komvux 

Lena Lindqvist – Enhetschef Ovanåker 

Eva Sjöbom, arbetsgivare, Bollnäs boendekooperativ 

Inger Abrahamsson, SYV, Torsbergsgymnasiet 

Örjan Larsson, Arbetsgivare, Bollnäs kommun 

Weronica Bodin, Arbetsgivare, Bollnäs kommun 

 

 

1. Val av sekreterare och justerare 

Sekreterare: Anders Danielsson Lans 

Justerare: Susan Almé 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

• Susan gick kort igenom föregående minnesanteckningar. 

3. Kort återkoppling regional styrgrupp 

• Susan och Magnus återkopplande från regional styrgrupp.  

4. På gång i verksamheterna, problem – kort och vid behov (stående punkt) 

• Personalen på VO-programmet kommer att övergå till Torsbergsgymnasiet vid starten av 

höstterminen 2018. 

• Söktrycket är bra, 22 förstahandssökande till ungdomsgymnasiet. Ett dilemma är att flera av 

de sökande inte har behörighet. 

• När åttorna kommer för att besöka Torsbergsgymnasiet är det få som är intresserade av vård- 

och omsorgsutbildningen. 

• Fredrik lyfter önskemål om att få komma ut på grundskolorna för att informera om 

utbildningen. Detta är ett problem som funnits under lång tid då grundskolorna inte har tid att 

öppna upp för gymnasieinformation. 

5. Marknadsföring och kommunikation (stående punkt) 

• Marknadsföringsgruppen består i dagsläget av Örjan, Eva, Linnea, Susan och Ida-Marie Olsson. 

Behövs en representant från Komvux-sidan (Anders kollar). Även viktigt med samarbete med 

Torsbergsgymnasiet.  

• Bollnäs kommun kommer att ta fram filmunderlag för användning i olika medier. 

• Oklart vad olika typer av marknadsföring som ger för resultat. Kopplingen till de aktiviteter 

elever deltagit i innan valet (exempelvis öppet hus, prova på studier, besök m.m.) och vilka val 

de gjort är svag. 

• Ingen marknadsföring har gjorts utifrån att Bollnäs kommun beslutat om att finansiera 

körkortsstudier för elever på VO-programmet. Tydligare information behövs. I beslutet om 
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körkort står ”att villkor för stödet är att den studerande har uppnått 

godkända betyg efter genomförd utbildning…”. Styrgruppen beslutar att det 

innebär att eleven ska ha uppnått yrkesexamen. 

• AF-branschdag v42 (ev 16 oktober) kan förläggas i Bollnäs. Lokala styrgruppen ställer sig 

positiv till initiativet att förlägga denna till Bollnäs. Målgrupp: SYV, arbetsförmedlare m.fl. från 

hela länet. 

• Vi lyfter även frågan om att delta, och marknadsföra VOC, vid något större arrangemang under 

sommaren, exempelvis vid arrangemanget Idrott och Hälsa på stan den 25/8. 

Marknadsföringsgruppen får i uppdrag att undersöka detta. 

• Örjan är sammankallande för gruppen.  

 

6. Anställningsbarhet och kvalitet – APL, Kunskaper (stående punkt) 

Vad krävs för att bli anställd efter en 

arbetsmarknadsutbildning. Elever blir nu klara 

från arbetsmarknadsutbildning på Eductus, men 

vissa upplevs ha för låg språknivå. Eleverna 

frågar efter gymnasiearbetet vilket uppfattas 

som ett krav för anställningsbarhet. Efter 

diskussion i styrgrupp är huvudfokus på att 

eleverna hellre ska fokusera på 

språkutvecklingen. Rektor kontaktar AF för att 

förklara det uppkomna dilemmat och hur 

berörda personer ska informeras. 

Eductuseleverna har de 1500 poäng som ligger i 

diplomeringskravet, men saknar 

Svenska/svenska som andraspråk och 

samhällskunskap. 

 

 

7. Kompetensutveckling (stående punkt) 

Prioriterades bort som punkt på detta möte. 

8. Omcertifiering 

Susan Almé gav en lägesrapport utifrån läget i 

processen. Se separata mail kring detta. 

10. Årets handledare och arbetsplats 

En jury bestående av Gunilla Liljendahl, Susan Almé, Ann-Sofie Johansson samt Barbro Bylund 

kommer att välja ut vinnare utifrån de nomineringar som inkommit. Vinnare presenteras vid nästa 

styrgruppsmöte. 

11. Lokala stadgar 

Diskuteras på nästa styrgruppsmöte 

12. Övrigt 

• Sista lokala styrgruppsmöte VT18, torsdag 31/5, 13.30-16.00, Komvux 

• Första lokala styrgruppsmöte HT18, torsdag 30/8, 8.30-12.00, Komvux 

• Programråd inklusive andra lokala styrgruppsmöte, torsdag 25/10, 8.30-12.00  

  

Kurser för anställningsbarhet  
(Utifrån Eductus upplägg)  
Medicin 1 150 

Etik och människans livsvillkor 100 

Vård- och omsorgsarbete 1 200 

Vård- och omsorgsarbete 2 150 

Hälsopedagogik 100 

Psykologi 1 50 

Psykiatri 1  100 

Specialpedagogik 1 100 

Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 

Äldres hälsa och livskvalitet 200 

Människans säkerhet 100 

Ergonomi 100 

Vård- och omsorg specialisering 50 

Totalt yrkeskurser 1500 

"Saknade kurser" utifrån nya diplomkrav  
Svenska 1 / SVA1 100 

Samhällskunskap 1a1 50 

Gymnasiearbete 100 



 

 

13. Mötet avslutas 

• Eva tackade för ett engagerat deltagande och avslutade mötet. 

 

____________________________________ 

Eva Lahenkorva – Lokal ordförande 

 

 

____________________________________ 

Susan Almé - Justerare  

 
 

____________________________________ 

Anders Danielsson Lans - Sekreterare  

 


