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Korta minnesanteckningar från digital träff med 

NKR 28 september 2021 

 
Här följer övergripande anteckningar från kompetensrådsträffen, de presentationer som 

visades finns i samma mapp på NKR:s sida (på VO-College hemsida) som 

minnesanteckningarna.   

 

Inledning 

Dagen inleddes med att programmet för dagen presenterades och fortsatte sedan med en 

presentationsrunda.  Vid dagens möte deltog, förutom övriga medverkande, även Karin 

Flyckt, Socialstyrelsen som gäst. 

 

Efter presentationsrundan följde programmet 

o Yrkesresan inom funktionshinderområdet 

Johanna Maxson, SKR ger en lägesbeskrivning av arbete och vad som är på gång 

nationellt och Maria Holknekt, representerar Västernorrland i NKR gav ett 

regionalt perspektiv. 

Maria efterlyser deltagare till en referensgrupp i samband med höstens arbete 

med förstudien av Yrkesresan för myndighetssidan. Några intresseanmälningar 

kom in under mötet men det finns plats för fler. Mejla till Maria om du är 

intresserad. Se Johannas och Marias presentationer i dokumentbanken 

 

 

o Vilka möjligheter till kompetensutveckling finns inom 

funktionshinderområdet? Senaste nytt från Myndigheten för yrkeshögskolan 

Lisa Östbring omvärldsanalytiker gav en lägesbeskrivning utifrån YH- flex, YH- 

utbildningar kortare än 100 poäng samt Stödpedagogutbildningen. 

 

En fråga under Lisas presentation handlade om omfattningen av validering i 

YH-flex. Lisa hade skrivit detta svar i chatten efter sin presentation: 

Hej. Jag har hunnit kolla upp valideringens omfattning för fas 1 av YH-flex. De 

individer som genomförde validering och individualiserat utbildningsupplägg 

kunde i genomsnitt validera 60 procent av utbildningen. Det var stor variation 



 

Sidan 2 av 2 

mellan såväl individer som utbildningar. Ingen av de två anordnare som 

beviljades YH-flexplatser för stödpedagog 2020 har rekvirerat. 

 

o Digital workshop och kompetensutveckling för lärare i Fyrbodal 

Christina Wennerdal regional processledare Vård- och 

omsorgscollege Fyrbodal, Maria Klamas Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare 

i Fyrbodals kommunalförbund, berättade om hur de arbetat med frågan, se 

presentationen i dokumentbanken. Vid den efterföljande diskussionen och i 

chatten fanns det många positiva kommentarer kring presentationen. 

 

Avslutning 

Carin berättade om en skrivelse som kommit till NKR under gårdagen. Skrivelsen 

kommer från ett antal utbildningsanordnare och handlar om förkunskapskrav 

kopplat till Stödpedagogutbildningen. Då skrivelsen kom väl sent för att hinna 

skickas ut inför dagens möte, kommer den i stället att skickas ut efter mötet. 

Eftersom den är ställd till NKR, behöver era synpunkter på skrivelsens förslag 

kommuniceras med Zenita Cider, VO-College VD. Förslag på arbetsgång finns i 

mejlutskicket som görs 20210928 NKR 

 

Rapport om den pågående processen om NKR och framtiden. 

Malin Carlsson och Maria Holknekt rapporterade om det processinriktade arbetet 

som pågår. Bland annat om den dialog som pågår både internt i NKR och 

tillsammans med ansvariga för nätverket för funktionshinderfrågor vid SKR. Nästa 

möte är den 15 oktober.  

 

Malin och Maria som tillsammans med Ingalill Hafström och Maria Grauers, ingår i 

den arbetsgrupp som håller i arbetet med NKR och framtiden, kommer även vara 

kontaktpersoner som VO-College VD Zenita Cider kan ha kontakt med i olika 

frågor under resten av året. 

 

 

Ett stort tack för allt konstruktivt arbete och alla viktiga, inspirerande och roliga 

diskussioner under åren. Efter alla år med NKR säger jag tack för mig och tar mig an nya 

uppdrag. Lycka till framöver! 

 

Vid tangenterna  

Carin Bergström 

 


