
	

Lokala	VO-College	Landskrona	Svalöv	160131	
	

Återcertifiering	2016-2021	

	

1. Varför	VO-	College	(kolla	av	regionala	verksamhetsplanen)	
Syfte:		
Att	informera	om	VO	-	College,	genom	att	höja	kvalitet	och	status	på	arbete	och	utbildning	
inom	vård	och	omsorg.	
Att	göra	arbetet	inom	vård	och	omsorg	synligt,	attraktivt	och	givande.	
Samtliga	personal	skall	ha	adekvat	utbildning.	
	
Mål:	
Verka	för	att	VO-College	är	ett	kvalitétsbegrepp	som	är	välkänt	i	hela	Skåne	och	hos	alla	
målgrupper.	
Verka	för	en	gemensam	och	tydlig	bild	av	vad	Vård-och	omsorgcollege	är.		
Höja	status	på	utbildning	och	arbete	inom	vård	och	omsorg	för	att	öka	intresset	för	
utbildning	och	arbete	inom	området.	
Verka	för	att	redan	anställd	personal	skall	känna	stolthet	över	vård	och	omsorg	samt	välja	att	
stanna	kvar	i	sin	anställning.	

Verka	för	att	mångfaldsaspekten	såsom	kön,	könsövergripande	identitet	eller	uttryck,	etnisk	
tillhörighet,	ålder,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	funktionsnedsättning	och	sexuell	läggning	blir	
viktig	i	all	kommunikation	inom	VO-college.  

																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Analys	Utbildning:		
	
1. Svalöv:	Antal	1:a	sökande	HT	2015	var	18	elever	till	Komvux,	totalt	13	startade	ht	2	015.	

VT	2015	startade	8	elever.		I	Svalövs	finns	ingen	vård-	och	omsorgsutbildning	på	



gymnasienivå.	Svalöv	har	12	platser	för	VO-	komvux	på	höstterminen	samt	10	platser	på	
vårterminen.	Söktrycket	för	höstterminen	är	16-18	personer	samt	för	vårterminen	
brukare	det	vara	något	lägre,	mellan	10-12	personer.	
Landskrona:	Landskrona:	Antal	1:a	handsökande	HT	2015	var	Gy	15,	Vux	80	
Gymnasieutbildning, Vård och Omsorgsprogrammet, yrkesutgång akutvård, Barn 
och Fritid med yrkesutgång social omsorg, KomVux Omvårdnadsprogram i 
klassrum samt distans ( halvfart, helfart och anpassad studietakt) .                                                                                                                          
http:// 
www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/vux/vuxenutbildning/yrkesvux/vard
_fordjupning_la_sv_2016.pdf	
	

2. Antal	studerande	på	vård	och	omsorgsprogrammet	av	den	totala	årskullen?																																																																																																																																														
	 	 	 	 		Svalöv	har	enbart	vuxenstuderande.																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Antal	studerande	på	vård	och	omsorgsprogrammet	av	den	totala	årskullen	i	
Landskrona	4%	på	GY	2015.	
 

3. Andel	godkända	med	diplom	Svalöv	avslut	december	2015,	7	st.		Avslut	maj	2015	1st.	
Totalt	år	2015	8	st	med	godkända	betyg	och	diplom.	Totalt	år	2015	8	st	med	godkända	
betyg	och	diplom.		
Svalöv	HT	2015,	1	st.	(2	elever	klara).	Missvisande	eftersom	de	flesta	slutade	vid	
årsskiftet	2015-16.	 
Landskrona:	Antal	godkända	med	diplom	2015	på	Komvux	77	resp	gymnasiet.		
	

4. Uppföljning	av	de	studerande	efter	sex	månader	från	gymnasiet	respektive	komvux.																																																																																																																			
Svalövs	kommun	–	2	st	arbetar	med	LSS,	2	st	arbetar	inom	Region	Skåne,	4	st	arbetar	
inom	äldreomsorgen.	
Landskrona	stad	–	Huvuddelen	till	omsorg,	några	till	sjukvård	och	psykiatri.	
	

Analys	Verksamhet	:	
Personal	och	kompetensförsörjning	kommer	att	vara	en	stor	utmaning	framöver.	
Pensionsavgångar	samt	egna	uppsägningar	är	tillsammans	med	den	förväntade	
volymökningen	på	grund	av	demografin	är	en	stor	utmaning.	De	kommande	utökningarna	av	
antalet	äldre	äldre	pga	den	stora	generationskull	40:	talister	börjar	märkas	i	verksamheterna.	
Den	stora	migrationen	som	under	hösten	2015	ökade	antalet	nyanlända	ger	både	
möjligheter	och	utmaningar	för	vård	och	omsorg.	En	möjlighet	då	det	i	gruppen	nyanlända	
finns	personer	som	tidigare	har	utbildat	sig	och	arbetat	inom	området	som	behöver	
anpassad	undervisning	i	svenska	samt	valideringsmöjligheter.	En	utmaning	då	vi	riskerar	att	
grupper	ställs	mot	varandra	då	flera	målgrupper	inom	vård	och	omsorg	står	inför	
volymökningar	som	ger	ekonomiska	utmaningar	för	alla	kommuner	framöver.	
	
Det	nya	HSL-	avtalet	i	Skåne	som	skall	starta	i	september	2016	har	redan	börjat	ge	effekt	i	
verksamheten.	Det	betyder	att	allt	fler	svårt	sjuka	äldre	kommer	att	vårdas	hemma.	Det	
kommer	att	innebär	att	fler	undersköterskor	som	har	fördjupad	HSL	kompetens	behövs	i	
kommunen.	Den	stora	bristen	på	sjuksköterskor	skapar	också	ett	behov	av	usk	med	
fördjupad	kompetens	i	HSL	–	glädjande	är	att	Skåne	startar	YH	utbildningar	under	2016	för	
just	den	målgruppen.	



Utvecklingen	av	antalet	personer	med	demens	som	vårdas	hemma	i	ordinärt	boende	har	
ökat	under	den	förra	certifieringsperioden	och	förväntas	öka	ytterligare	under	de	närmaste	5	
-10	åren.		
I	Lss	har	utveckling	från	att	vårda	till	att	ge	stöd	för	att	utveckla	självständighet	blivit	en	viktig	
del	i	arbetet.	Former	för	brukarinflytandet	har	utvecklats.	I	vårt	lokala	college	har	Landskrona	
Stad	infört	de	nya	titulaturerna	under	2015,	dvs	stödpedagog	och	stödassistent.	Svalöv	
kommun	kommer	att	införa	dessa	under	2016.		Landskrona	stad	har	i	samarbete	med	
Landskrona	vuxenutbildningen	ansökt	om	och	fått	beviljad	en	YH	utbildning	till	Stödpedagog.	
Det	ser	vi	som	en	mycket	viktig	utbildningsinsats	för	vårt	lokala	college	och	
verksamhetsutvecklingen	inom	Lss.		
	
Både	Landskrona	kommun	samt	Svalöv	arbetar	med	EBP	inom	Lss,	det	är	en	utveckling	som	
kommer	att	påverka	både	vård	och	omsorg	samt	Lss	där	kraven	på	evidensbaserad	praktik	
ökar	och	behöver	också	få	en	tydligare	plats	inom	ramen	för	utbildningarna.	
E-hälsan	utvecklas	i	en	hög	hastighet.	Teknikstödda	hjälpmedel	som	kräver	it-kompetens	har	
i	allt	större	omfattning	utvecklat	och	införs	succesivt	i	verksamheterna.	Detta	är	en	
förutsättning	för	att	klara	de	utökade	volymer	av	brukare	som	behöver	stöd	och	insatser	och	
bor	hemma	allt	längre	med	omfattande	behov.	Det	ställer	stora	krav	på	befintliga	
medarbetare	samt	behöver	attrahera	även	nya	medarbetare	med	både	ett	it	intresse	samt	
ett	intresse	av	vård	och	omsorg.		
	
Idag	finns	inga	privata	utförare	av	vård	och	omsorg	I	Svalöv	men	i	Landskrona	finns	privata	
utförare	både	inom	Lss,	hemvård	och	särskilda	boenden.	Dessa	har	tidigare	tillfrågats	om	de	
vill	ingå	i	vårt	lokala	college	men	tackat	nej.	Vi	har	dock	beslutat	i	styrgrupp	att	ställa	frågan	
igen.	Vi	har	också	fått	frågan	om	att	slå	samman	med	ett	annat	lokalt	college(Höör,	Eslöv	
samt	Hörby).	Vi	har	dock	beslutat	i	styrgrupp	att	säga	nej	då	vi	anser	att	det	blir	ett	för	stort	
område	och	för	tungrott.		Vi	önskar	stärka	vårt	lokala	arbete	mera	då	vi	också	i	perioden	
ibland	har	haft	svårt	med	informationsspridning	och	engagemang.	En	trend	vi	tror	oss	vara	
på	väg	att	vända.		
Vi	har	kommunal	med	som	facklig	aktiv	part	i	vår	styrgrupp.	Diskussionen	om	andra	fack	än	
kommunal	(tex	Vision	som	har	en	del	av	medarbetarna	inom	Lss	anslutna).		
	
Under	2015	kom	även	arbetsförmedlingen	med	i	vår	styrgrupp	och	arbetsgrupp.	Det	ser	vi	
som	en	mycket	stor	förstärkning	av	vårt	samarbete.	Under	januari	2016	har	vi	en	
sommarjobbsmässa	tillsammans,	speed-dating	mellan	arbetsgivare	och	arbetssökande	har	
genomförts	och	mer	samarbete	är	på	gång.		
Vi	har	också	med	Landskrona	Lasarett	i	vår	styr-	och	arbetsgrupp.	Tyvärr	har	Region	Skånes	
omorganisering	påverkat	samarbetet	det	sista	året	och	det	har	blivit	svårare	för	
representanten	att	aktivt	delta	i	arbetet.	De	finns	kvar	som	samarbetspartner	och	vi	hoppas	
på	en	lugnare	period	med	fokus	på	personal	och	kompetensförsörjning	som	gemensamt	
fokus.	
	
Vi	har	för	nästa	år	tagit	fram	en	verksamhetsplan	och	kommunikationsplan.	Den	följer	med	
som	bilaga	till	omcertifieringen.	I	den	planen	är	våra	lokala	projekt	och	aktiviteter	
formulerade	och	blir	ett	viktigt	verktyg	för		hitta	fokus	i	vårt	uppdrag	men	också	säkerställa	
att	det	blir	genomfört.	
	
Konkreta	mätbara	mål:	Dessa	följs	upp	i	den	årliga	utvärderingen	med	start	2016.	



• Antalet	första	handsökande	till	utbildningar	skall	öka	för	varje	år.	
• Andelen	godkända	med	diplom	skall	öka	för	varje	årskurs		
• Öka	andel	killar/manliga	som	söker	utbildningen	för	varje	år	
• Öka	andelen	tillsvidare	anställda	manlig	personal	för	varje	år.		
• Minska	andelen	outbildade	tillsvidare	anställda	personal	för	varje	år.	

	

2. Samverkan	–se	bilaga	1,		kommunikation	och	verksamhetsplan.	
Efter	självskattningen	har	vi	identifierat	flera	förbättringsområden.	De	har	vi	lagt	som	
aktiviteter	kommande	år.	Vi	arbetar	också	på	att	stärka	vår	styrgrupp	samt	representation	i	
det	regional	vård	och	omsorgscolleget.	Den	lokala	ordföranden	är	också	regional	ordförande	
men	på	utbildningssidan	kommer	vi	att	stärka	upp	närvaron	på	de	regionala	mötena.	Vi	har	
under	året	rekryterat	ny	lokal	processledare	–	nu	från	representerade	från	arbetsgivare	
sidan.	Processledaren	är	anställd	på	15%	och	samfinansieras	via	de	lokala	partnerna.	Vi	har	
också	tagit	beslut	om	en	samfinansierad	marknadsföringsbudget	för	att	kunna	stärka	vårt	
marknadsföringsarbete.	Arbetsgruppen	ansvarar	för	den	budgeten.	Under	2016	kommer	vi	
också	att	aktivera	våra	kommunikatörer	i	respektive	kommun	för	att	bli	ännu	bättre	på	
området.	Ett	viktigt	förbättringsområde	är	interna	förankringen.	Vi	fortsätter	arbetet	med	att	
förankra	politiskt,	fackligt	samt	bland	chefer	och	medarbetare.	Så	långt	som	möjligt	skall	
arbetet	bli	en	integrerad	del	av	det	dagliga	arbetet.		
Under	året	som	gått	har	även	AF	kommit	med.	I	styrgruppen	representeras	de	av	en	
enhetschef	och	i	arbetsgruppen	med	en	arbetsförmedlare.		
Samverkan	har	blivit	allt	tydligare.	Vi	försöker	bli	bättre	på	att	tänka	på	hela	colleget	och	att	
aktiviteterna	omfattar	båda	kommunerna.	Under	2015	har	även	Svalöv	fått	
vårdambassadörer	något	
som	tidigare	fattats.	
	

3. Infra	struktur	
I	styrgrupp	och	arbetsgrupp	ingår	idag	aktörer	från	samtliga	utbildningsanordnare	(det	finns	
inga	privata	aktörer)	i	de	två	kommuner	vi	representerar.	Fram	till	och	med	2015	har	det	
varit	på	utbildningsnivån	gymnasiet	eller	komvux.	From	höst	terminen	2016	kommer	det	
inom	ramen	för	det	lokala	colleget	att	starta	en	YH	stödpedagog	utbildning	efter	
framgångsrikt	samarbete	med	utbildning	och	arbetsgivare.	Utbildningen	startar	i	Landskrona.	
I	verksamhetsplanen	ingår	att	arbeta	för	att	ansöka	om	ytterligare	två	YH	utbildningar	under	
2016.	Ansökningarna	avser	YH	specialist	undersköterska	demens	samt	YH	HSL	specialiserad	
undersköterska.	Alla	dessa	utbildningar	motsvarar	det	behov	av	kompetens	som	
arbetsgivarna	ser	och	möter	väl	den	utveckling	vi	står	inför	med	demografin.		
Arbetet	med	att	arbeta	för	fortbildning	för	redan	anställda	pågår	aktivt.	Validering	har	varit	
en	sådan	viktig	insats	för	redan	anställda	som	saknat	utbildning.	Enstaka	kurser	har	köpts	av	
arbetsgivaren	tex	it	och	dokumentation.	Inför	de	kunskapskrav	som	ställts	via	socialstyrelsen	
både	vad	gäller	området	för	funktionshinder	men	även	äldre	omsorg	planeras	samarbete	
mellan	utbildning	och	arbetsgivaren.	De	stimulansmedel	som	är	möjliga	att	söka	under	2016	
underlättar	ett	sådant	arbete.	Vi	planerar	också	insatser	där	vi	kan	med	hjälp	av	utbildning	
sidan	kan	minska	vikariekostnaden	vid	utbildningar	genom	att	flytta	ut	undervisningen	i	
verksamheten	dessa	dagar	och	förlägga	den	på	arbetsplatsen	så	att	ordinarie	personal	kan	gå	
på	utbildning	och	bli	avlöst	av	studerande.		
När	det	gäller	samverkan/samarbete	med	högskola	och	universitet	sker	det	idag	i	liten	skala.	
Syftet	under	nästa	certifieringsperiod	är	att	öka	detta	ytterligare.	



																	

4. Regionalt	och	lokalt	perspektiv		
Beskrivning	av	programmet	finns	under	punkt	1.		
Denna	del	i	återcertiferingsprocessen	besvaras	av	bilagan;		verksamhets-	och	
kommunikationsplan	Landskrona	och	Svalöv.	

	
Nationella	ESF	projektet	Vård	i	fokus,	har	tilldelat	Skåne	ett	delområde	för	förstudien.	
Delområdet	är	att	undersöka	förutsättningarna	för	att	ta	emot	nyanlända	snabbare	inom	
vård	och	omsorg	samt	att	tydliggöra	handledarrollen.	Både	områden	gagnar	våra	lokala	
utmaningar.	Svalöv	och	Landskrona	har	haft	ett	mycket	högt	mottagande	av	nyanlända	både	
ur	ett	regionalt	och	nationellt	perspektiv.	
	

5. Hälsoperspektivet		
Att	arbeta	salutogent	är	väl	förankrat	särskilt	inom	vård	och	omsorg	om	äldre.	För	
personalen	i	de	båda	kommunerna	finns	friskvårdsbidrag.	I	Svalöv	så	finns	möjlighet	till	att	
träna	på	arbetstid	1	timme	per	vecka	om	verksamheten	tillåteter	det.	På	enstaka	boende	har	
det	startats	projekt	för	att	både	de	äldre	skall	ha	möjlighet	till	träning	men	också	personalen.	
Det	har	fallit	väl	ut	och	vuxit	i	omfattning.	Företagsvården	utbildar	chefer	i	hälsobefrämjande	
ledarskap.	Stöd	till	att	sluta	röka	finns	också	som	möjlighet	för	dem	som	önskar	hjälp.	Hälsan	
följs	upp	på	tex	medarbetarsamtal.	I	Landskrona	finns	hälsoinspiratörer	som	på	varje	
arbetsplats	stöttar	sina	kollegor	i	en	hälsosammare	livsstil.	Ergonomi	utbildningar	genomgår	
både	studerande	och	medarbetare	i	verksamheterna.	Teoretiska	studier	om	kost	i	samband	
med	upplägg	av	menyer	kopplat	till	patientdiagnoser	

I	det	förebyggande	arbetet	med	våra	brukare	är	kost	och	motion	en	viktig	del.	Men	likaså	
aktiviteter	i	olika	former	för	att	minska	den	psykiska	ohälsa	som	uppstår	pga	upplevd	
ensamhet.	Detta	omfattar	också	anhöriga	som	förebyggande	för	att	de	skall	orka	längre	och	
bättre	ge	stöd	till	sin	närstående.	Eleverna	undervisas	i	arbetsmiljö.	På	APT	är	fysisk	och	
psykosocial	arbetsmiljö	en	punkt	på	varje	dagordning.		
	

6. Kreativ	och	stimulerande	arbets-	och	lärmiljö.		
Skolan	har	ett	relativt	modernt	metodrum.		Dock	finns	en	ambitionsnivå	att	skapa	ett	
gemensamt	modernt	metodrum	som	även	innehåller	den	nya	tekniken,	finns	på	aktiviteter	
2016	i	verksamhetsplanen.	Finns	dock	inget	dokumentationssystem	på	skolan	i	Svalöv	och	
detta	efterlyses.	Programråd	finns.	Enhetscheferna	i	kommunen	bjuds	in	till	diskussioner	om	
utbildningen	och	områden	inför	fördjupningsarbetet.	Efter	praktiken	bjuds	
verksamhetschefer	in	för	återkoppling	om	erfarenheterna	av	praktiken.	Ingår	i	VOC	college,	
arbetsgrupp	och	styrgrupp.	Det	finns	ett	väl	etablerat	samarbete	Landskrona	-	Svalöv.	Utbyte	
av	kurser	termin	tre.	Det	finns	Ingen	validering	i	Svalöv	likaså	finns	ingen	distansutbildning	i	
Svalöv.	Flexibel	undervisning	med	seminarier,	föredrag,	praktiska	tillämpningar,	formativ	
undervisning.	Externa	föreläsare	bjuds	in.Föredrag	med	forskare	från	Lund	Universitet(NMT-
dagarna).	En	patient	som	ingår	i	ett	forskningsprojekt	håller	föredrag.	
		Vissa	av	kurserna	läses	tillsammans	med	andra	Komvuxelever.	
	

7. Lärande	i	arbetslivet	

Genom	ett	väl	fungerande	samarbete	mellan	arbetslivet	och	utbildarna	erbjuds	studerande	
möjlighet	att	genomföra	APL	inom	varierande	verksamheter	inom	vård	och	omsorg.	APL-
samordnare	har	här	en	viktig	roll.		Verksamheternas	handledare	erbjuds	uppdatering	av	



handledarrollen	och	erfarenhetsutbyte	genom	att	utbildningsanordnaren	(vux)	varje	vår	
bjuder	in	till	lokala	handledarträffar.		

Handledarutbildning	genomförs	enligt	VO-Colleges	kvalitetssäkrade	modell	dvs	den	
nationella	gymnasiekursen	Vårdpedagogik	och	handledning,	100p	genomförs	under	sex	
heldagar.	Ett	samarbete	mellan	arbetsliv	och	utbildare	där	arbetslivets	personal	frigörs	för	
att	utan	kostnad	kunna	delta	i	handledarutbildningen,	en	win-win-situation.	Under	hösten	
2015	utbildades	den	första	läraren	i	språkombudsutbildare.	Under	2016	skall	ytterligare	en	
lärare	utbildas	för	att	det	lokala	colleget	sedan	skall	kunna	vara	självförsörjande	med	att	
utbilda	språkombud	för	verksamheterna.		

Fördjupningsarbetet	sker	i	nära	samarbete	med	verksamheten	och	bidrar	till	
kvalitetsutveckling.	Studerandeinflytande.	Studerande	ges	inflytande	över	hur	utbildningen	
genomförs	och	deltar	aktivt	i	val	av	metoder,	examinationsformer	och,	studiebesök.	De	
studerande	ges	även	möjlighet	att	i	kursutvärderingar	delge	sina	erfarenheter	av	inflytande.		

Lärarsamverkan	och	ämnesintegrering.	Gällande	programfördjupningskurser	finns	ett	väl	
utvecklat	samarbete	mellan	vuxenutbildningarna	i	Landskrona	och	Svalöv,	vilket	möjliggör	ett	
breddat	kursutbud.	Upplägget	innebär	att	studerande	från	Landskrona	läser	vissa	kurser	i	
Svalöv	och	vice	versa.	
Möjlighet	till	validering,	teoretisk	och	praktisk,	regionalt	eller	lokalt.	Beskriv	er	
valideringsmodell.	Valideringen	börjar	med	en	självskattning,	därefter	läggs	en	individuell	
studieplan	(ISP)	upp.	Valideringen	genomförs	muntligt	i	grupp,	en	kurs	i	taget,	upp	till		
betygsnivå	E.	Fem	dagars	praktisk	validering	genomförs	på	en	annan	arbetsplats	än	den	egna,	
(gäller	kurserna	Vård-	och	omsorg	1	och	Vård-	och	omsorg	2).	För	ett	högre	betyg	än	E	krävs	
en	skriftlig	individuell	uppgift.	

Möjlighet	till	distansutbildning.	Samtliga	kurser	inom	vuxenutbildningen	i	Landskrona	såväl	
de	programgemensamma	som	programfördjupningarna	erbjuds	på	semidistans.	Semidistans	
innebär	att	övervägande	del	av	utbildningen	sker	via	lärplattform,	men	även	fysiska	
undervisningstillfällen	förekommer.	
Flexibilitet	och	mångfald	i	teori	och	praktik,	samt	flexibilitet	i	studie-	och	
examinationsformer.	Utifrån	de	studerandes	förkunskaper,	erfarenheter	och	önskemål	kan	
utbildningen	läsas	i	klassrum,	på	semidistans	eller	valideras.	Utbildningen	omfattar	totalt	12	
veckors	arbetsplatsförlagt	lärande,	APL,	inom	områdena	äldreomsorg	(boende	och	hemvård),	
funktionsnedsättning	(olika	LSS-	verksamheter	och	särskola),	regionsjukvård	(somatik,	
psykiatri	inom	öppna	och	slutna	vårdformer).	
Forskningsanknytning.	All	undervisning	bygger	på	evidensbaserad	kunskap.	På	
vuxenutbildningen	finns	ett	inarbetat	samarbete,	en	föreläsarvecka,	då	företrädare	från	olika	
verksamheter	inom	arbetslivet	bjuds	in	i	syfte	att	delge	nyheter	från	respektive	område.	

	
8. Lärande	i	arbete	

	Genom	ett	väl	fungerande	samarbete	mellan	arbetslivet	och	utbildarna	erbjuds	studerande	
möjlighet	att	genomföra	APL	inom	varierande	verksamheter	inom	vård	och	omsorg.	APL-
samordnare	har	här	en	viktig	roll.	Verksamheternas	handledare	erbjuds	uppdatering	av	
handledarrollen	och	erfarenhetsutbyte	genom	att	utbildningsanordaren	(vux)	varje	vår	
bjuder	in	till	lokala	handledarträffar.		

Handledarutbildning	genomförs	enligt	VO-Colleges	kvalitetssäkrade	modell	dvs	den	
nationella	gymnasiekursen	Vårdpedagogik	och	handledning,	100p	genomförs	under	sex	
heldagar.	Ett	samarbete	mellan	arbetsliv	och	utbildare	där	arbetslivets	personal	frigörs	för	
att	utan	kostnad	kunna	delta	i	handledarutbildningen,	en	win-win-situation.		



	
9. Kvalitetsarbetet	

Hur	följs	avtalade	mål	upp?	
På	styrgruppsmöten	följs	de	planerade	aktiviteterna	enligt	verksamhetsplanen	upp.	
Verksamhetsplanen	följs	upp	och	revideras	årligen	och	då	görs	en	avstämning	av	mot	målen	
och	målgrupperna.	
Hur	följs	kvalitetskriterierna	upp?	Aktiviteterna	skall	svara	mot	kvalitetskriterierna	och	öka	
måluppfyllelsen.		
På	de	regionala	styrgruppsträffarna	följs	de	aktuella	målen	upp	och	erfarenheter	från	de	
olika	lokala	collegen	delas.	De	lokala	processledarna	träffar	regelbundet	den	regionala	
processledaren	och	där	följs	också	kvalitetskriterierna	upp.	Dessa	träffar	och	den	att	den	
lokala	processledaren	har	avsatt	tid	är	nyckelfunktioner	som	är	avgörande	för	att	
utvecklingen	både	lokalt	och	regionalt	skall	ske.		

	

10. Avtal	–	bilaga	2	Samarbetsavtal	samt	bilaga	3	avtal	om	arbetsplatsförlagd	lärande/APL.		


