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Minnesanteckningar från handledarträffarna 1/12 och 8/12 2016 
 

Årets tema för handledarträffarna var språket och handledning av andraspråks-elever. 

 

Det var ca 55-60 deltagande handledare från olika verksamheter på årets handledarträffar.  

Vi startade som vanligt med att titta på föregående års praktikutvärderingar från handledare 

och från elever och vi kunde konstatera att utvärderingarna var till övervägande del mycket 

positiva! Både elever och handledare var nöjda med APL-perioderna.  

Tyvärr var det ganska få handledare som hade gjort utvärderingen HT-16, endast 20 stycken. 

Vi hjälps åt att påminna varandra att göra utvärderingarna, viktigt att allas synpunkter 

kommer fram. Utvärderingarna redovisas både här på träffarna men även på chefsträffarna. 

 

KIVO – det var även information om projektet KIVO, kvalitetssäkrad inkludering i vård och 

omsorg, och den 1/12 var Susan Alme här och informerade om detta och jag informerade den 

8/12. Ett projekt för att hjälpa personer med annan språkbakgrund som vill in i vård och 

omsorg att få extra hjälp med språket av speciellt utbildade inkluderingshandledare. Vi har nu 

i kommunen ca 10 utbildade inkluderingshandledare i äldreomsorgen. Projektet pågår till år 

2019 och det finns i flera kommuner i Gävleborgs län och även i andra län.  

 

Varje kommun har valt lite olika innehåll i projektet för att det ska passa kommunens behov.  

Här i Bollnäs är det beslutat att vi i handledarutbildningen i fortsättningen ska ge alla nya 

handledare motsvarande utbildning som nu ges separat i en speciell inkluderingsutbildning. 

Det innebär att handledarutbildningen kommer att utökas med ett tillfälle, 6+1 gång istället 

för som nu 5+1 gång. Anledningen till detta är att kommunen anser att alla handledare 

behöver ha mer kunskaper i hur man handleder andraspråkselever eftersom  vi redan idag har 

många elever och andra praktikanter från olika delar av världen och den ökningen kommer 

troligtvis att fortsätta.  

Även handledare som har gått handledarutbildningen tidigare kommer att erbjudas ett 

utbildningstillfälle under våren med inriktning mot handledning av andraspråkselever så att så 

många som möjligt kan fungera som inkluderingshandledare. 

 

Det blev flera intressanta diskussioner under träffarna om de utmaningar och möjligheter som 

kan uppstå när man handleder elever/praktikanter med annat språk och hur lång tid det tar att 

lära sig ett nytt språk. Våra nysvenska elever och blivande kollegor jobbar verkligen hårt för 

att lära sig språket och bli en del av det svenska samhället och det är viktigt att vi gör så gott 

vi kan för att hjälpa dem, inte bara med yrkesspråket och de nya arbetsuppgifterna utan också 

med vardagsspråket. 

 

Tack för två mycket trevliga träffar och hoppas att vi ses igen nästa år! 

 

Vid pennan 

Barbro Bylund, vårdlärare CFL vård Bollnäs 
 

 


