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Minnesanteckningar lokal styrgrupp i Bollnäs 
 
Tid: 24 november kl 8.30-12 

Plats: Torsbergsgymnasiet, Bollnäs 

 
 

1. Föregående möte 
Rättelse: I minnesanteckningarna står det att det är en SFI-grupp som skulle delta i 
utbildning, under rubriken ”Information om Eductus av Af”. Det är i själva verket andra 
aktuella arbetssökande som kommer delta i utbildningen. 
 
Helena Olsson kommer att ingå i regionala arbetsgruppen ”Hälsa”. 

 
 

2. Rapport regionalt, Astrid Skoglund, ny processledare deltar 
Regionala styrgruppen hade möte 18/11, minnesanteckningar finns på VO-College 
hemsida, www.vo-college.se/gavleborg ,  här kommer information i urval: 

 Mötesort kommer variera under 2017 i syfte att ge möjlighet till lokala college att 
berätta om goda exempel samt utifrån behov och intresse bjuda in gäster till 
regionala mötet. Möte anordnas i Bollnäs 19/5. 
 

 Marknadsföring: Lokala college uppmuntras att komma med synpunkter på årets 
regionala konferens. Det beslutades att utveckla aktiviteterna i länet under 2017 
års VO-Collegevecka (v 42), och att man gärna får anordna lokala aktiviteter då. 
Processledare samordnar aktiviteter i länet. Syftet med satsningen är att öka 
uppmärksamhet på vård och omsorg under veckan. 
Lokala grupper uppmuntras också att i god tid fundera över nomineringar till 
”årets handledare”, ev även ”årets medbedömare” och ”årets arbetsplats (som tar 
emot APL-elever)”. 

o Vid dagens lokala möte lämnades synpunkter på konferensen till 
processledare: 

 Spännande att höra om Skanska, se annat perspektiv och 
strukturerat arbetssätt 

 Tråkigt att inte fler från arbetsgivarsidan deltog, blev ”ensamt” 
som arbetsgivare. 

 Svårt att nominera till ”årets handledare”. Tydligare kriterier 
efterfrågas. 
 

 Språkombudsutbildarutbildning kommer att ges våren 2017 om tillräckligt 
många anmäler sig. Två personer bör anmälas för att klara kursmålen och ge 
stöd i arbetet lokalt/regionalt. Se inbjudan: https://www.vo-
college.se/node/5896 . Anmälan till processledare senast 16 december. 
 

 VO-College nationellt kommer att hålla ett initialt branschkravsmöte i början av 
2017, där regional ordförande och processledare kommer delta. 

 
 

 Förslag om nya regler för diplom är ute på remiss. Regionala arbetsgruppen 
KIVO/Branschkrav kommer titta närmare på denna. 

http://www.vo-college.se/gavleborg
https://www.vo-college.se/node/5896
https://www.vo-college.se/node/5896
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o Frågan lyfts vid dagens möte i lokala styrgruppen om hur vi regionalt ska 
se på att anställa elever som inte har diplom – vad ska gälla? 

 
 

3. Återkoppling från arbetsgrupper 
 Hälsa – Nytt möte i början av 2017. Fokus framåt på bl a ”hållbart arbetsliv”. 

o Lokala mötet idag betonar att det är viktigt att i arbetsgruppen fokusera på 
samverkan för att förbättra hälsa 
 

 Validering – Valideringsmaterial för kurs Vård- och omsorgsarbete 1 kommer läggas 
upp på hemsidan, arbetet med enhetliga mallar för fler kurser pågår, Vård- och 
omsorgsarbete 2 är prioriterad. Behov av ny medbedömarutbildning för att kunna 
tillgodose behov av medbedömare i VOMS 2. Det behöver också fyllas på med 
medbedömare inom äldreomsorgen, då några fallit ifrån. Toppen om information om 
medbedömarutbildning sprids vidare till enhetschefer. Validering är igång och behov 
av att fortsätta finns! 
 

 Handledningsgruppen – På senaste regionala styrmötet antogs den nya regionala 
policyn, justerat utifrån den nationella handledarutbildningen och efter synpunkter 
från valideringsgruppen. 

o Lokala mötet idag invänder mot att man behöver gå den webbaserade 
utbildningen från Skolverket och den handledarutbildningen lokalt. I Bollnäs 
kommer man använda delar av den webbaserade utbildningen i den lokala 
handledarutbildningen för att undvika upprepning. Blir kaka på kaka. 

o Poängteras också att den webbaserade utbildningen enskilt kan vara ett bra 
medel för fler privata arbetsgivare att utbilda handledare, då den inte är 
beroende av fysiska träffar. Svårt att få till tid för utbildning enligt förslaget i 
policyn. 

o Fråga till regionala styrgruppen och till nationella kansliet – uppfyller VO-
College handledarutbildning kvalitetskrav för att söka ekonomiskt 
stöd/bidrag? 
 

 KIVO/Branschkrav - ny hemsida lanseras inom kort med tydligare struktur och 
rollbeskrivningar. Påverkansarbete pågår nationellt. 
 

 Kompetensutveckling och karriärvägar – nytt möte i december. 
o Lokala mötet idag betonar vikten av att medlemmar i arbetsgruppen har rätt 

mandat för att kunna ta beslut om tjänster, lönepåslag, fortbildningar osv. 
o Efterfrågas tydligare differentiering av tjänster i arbetslivet, bl a mellan de 

med fördjupningsutbildning (YH) och de som har gymnasiefördjupning. 
 

4. KIVO 
Annika Bergman gästade gruppens möte och presenterade det material som man kan 
använda i KIVO – rollbeskrivningar, ansvarsområden osv. Materialet kommer läggas ut 
på KIVOs hemsida (ej helt klart ännu).  
Arbetet pågår. 

 
5. Golnaz VO15 presenterar sitt ideella arbete från Afghanistan 

Punkten utgår då Golnaz inte haft möjlighet att delta. 
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6. Övriga frågor 

a) Goda gärningar 
Hillevi Sjöberg berättar om projektet som syftar till att marknadsföra 
ungdomsgymnasiet och nå kunskapskraven. Aktiviteter i alla tre årskurser där man 
gör goda gärningar (omvårdnadshandlingar/social samvaro) under tiden de är ute 
på praktik under hösten. Dokumenteras och visas på vernissage 14/12, 
förhoppningsvis kan utställningen ambulera runt mellan platser. Avslutas under 
Musikhjälpen-veckan, då man kommer skramla pengar ute på stan, på bandymatch i 
Edsbyn, via Instagramsida med elektronisk bössa mm. 
Man har fått hjälp av Hufb med marknadsföringsmaterial (plancher/posters) och har 
köpt in profilkläder. 

o Lokala mötet idag tycker initiativet är jättebra! Föreslår att man också kan 
visa bilderna från utställningen t ex på äldre- och serviceboenden samt att 
man tipsar media om projektet. 
  

b) Ny medlem i lokala styrgruppen 
Anita Olsson i Ovanåker kommer ingå i lokala styrgruppen fr o m nästa år, hon 
jobbar som enhetschef på handikappomsorgen. 
 

c) Handledarutbildning 
Våren 2017 kommer handledarutbildning inkl inkluderingshandledarutbildning ges i 
Bollnäs. 

 
7. Kommande möten – ”Framtidsmöte” i januari, lokal styrgrupp med programråd 

samt lokal styrgrupp 
Förslag i gruppen om att varva mötesplatser för att kunna visa upp verksamheter lokalt. 
 
”Framtidsmöte” 23 jan, kl 13-16, Bollnäs 
27 feb, kl 13-16 – plats beslutas på ”framtidsmötet” 
13 apr, kl 8.30-12, Bollnäs, med programråd. 
 
Ev ytterligare möten bokas i samband med ”framtidsmötet” om behov finns. 

 
/vid tangentbordet Astrid Skoglund 


