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Arbetsprocessen fram till idag

• Under hösten 2015 genomfördes regionala dialoger på det 
sätt som är möjligt i respektive region. Planerades av 
regionens representant i NKR

• Dialogerna bearbetades och sammanställdes under 
vårterminen 2016 – utifrån vilka kompetenser som 
efterfrågades

• Möte Pär Sällberg från YH-myndigheten som presenterade 
SeQF (svensk kvalitetsram)-



Arbetsprocessen fram till idag

• April – NKR, presentation av tänkt innehåll. Arbetsgruppen ses 
efteråt den 6/4

• Maj/juni ”Remiss” via NKR kommuner och till Myndigheter 
och organisationer via kansliet

• Augusti/september. Resultat från remissen till NKR för 
korrektur



Idag 30 november

• Utkast på en ansökan om nationellt likvärdigt innehåll till Yh-
utbildningen till Stödpedagog

• Mia Grauers och Carin Bergström utarbetat utkastet utifrån 
”Förslag till innehåll i YH-utbildningen till Stödpedagog” och 
givit förslag på regelrätta kurser.

• Förslaget är utformat utifrån kriterierna kunskaper, 
färdigheter och kompetenser, en inledande kursbeskrivning 
och de mål som den studerande ska uppnå efter 
genomgången kurs



Idag 30 november

• RoseMarie Hejdedals synpunkter som ni har framför er. 

• Inte hunnit bearbeta utkastet utifrån RoseMaries synpunkter. 
Fördelar/nackdelar att de finns kvar.

• Förslag till innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog hade 14 
områden 

• Utkastet har 12 kurser

• Inget om förkunskapskrav är beskrivet i utkastet – finns inte 
med i Yh-utbildningar som blivit godkända YHM 

• Ni har möjlighet att lämna synpunkter redan idag om ni 
hinner, annars mejla Carin Bergström



Kursinnehåll
– Social omsorg som yrkesområde (10 yh-p)

– Fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess 
konsekvenser (30 yh-p)

– Kommunikation (25-30 yh-p)

– Människan i ett livsperspektiv, hälsa livsstil och mångfald (20 yh-p)

– Etik och professionellt förhållningssätt (15 yh-p)

– Lagstiftning och organisation (10 yh-p)

– Dokumentation och kvalitetssäkring (15 yh-p)

– Pedagogiska arbetssätt och metoder (25 yh-p)

– Pedagogisk vägledning (10 yh-p)

– Välfärdstekik och kognitivt stöd (10 yh-p)

– Examensarbete (15 yh-p)

– Lärande i arbete – LIA (30 yh-p)



Vad händer nu?
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Vad händer nu?

• NKR får förslaget via mejl för att läsa och återkomma 
med synpunkter senast 16 december. Obs att 
återkoppling önskas även om inga förbättrings/ 
förändringsförslag finns.

• Ansökan ( formalia) färdigställs av kansliet

• VO-College nationella råd får ansökan om föreskrift 
som ärende på kommande möte 1 februari

• Styrelsen behandlar ansökan om föreskrift på 
kommande styrelsemöte 

• Om klartecken ges från styrelsen skickas ansökan in till 
YH myndigheten i slutet av mars.


