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1. Varför vård- och omsorgscollege? 

1.1 Syfte 

Det råder brist på vård- och omsorgspersonal enligt arbetsförmedlingens statistik. För att 
säkerställa vårdens bemanning av yrkesgruppen framöver, ser vi det som viktigt att öka 
intresset för utbildning till ett viktigt och spännande yrke hos engagerade arbetsgivare inom 
vård och omsorg.  
	
1.2 Analys 

Våra kommuner befinner sig likt stora delar av övriga Skåne i en expansionsfas med stor 
inflyttning och en förändrad befolkningsstruktur som följd. Allt fler invånare tillhör grupperna 
äldre och barnfamiljer. Behoven av vård och omsorg ökar i takt med att dessa grupper blir 
större. Antalet personer med utländsk bakgrund har ökat i våra kommuner och vi ser här en 
särskild utmaning i att kunna ta tillvara på den befintliga kompetensen och det eventuella 
intresset för arbete inom vård och omsorg. 
  
Vårt lokala college består av tre kommuner med delvis olika förutsättningar. Vellinge 
kommun bedriver vård och omsorg till största del i privat regi. Svedala kommun består 
endast av kommunala utförare medan Trelleborgs kommun består till större del av 
kommunala utförare men även några privata. 

1.2.1 Beräknade pensionsavgångar 

Vi ser ett ökande behov av personal till vård och omsorg. Tabellen nedan visar beräknat 
behov av ny personal sett till kända pensionsavgångar. För Vellinge kommun är uppgifter 
svåra att sammanställa och redovisa då kommunen har många privata arbetsgivare som inte 
är engagerade i vård- och omsorgscollege.  

Period Vellinge 
kommun 

Trelleborgs 
kommun 

Svedala 
kommun 

Lasarettet 
Trelleborg 

2016-2020  65 80 30 
2021-2025  136 110 30 

 

1.2.2 Rekryteringsunderlag  

I tabellerna nedan ses antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet på 
ungdomsgymnasium och vuxenutbildning.  

Ungdomsgymnasium, 
år 

Sökande 
förstahandsval 

Antal män Antagna 

2013 25 8 13 
2014 17 1 12 
2015 15 1 10 

 

Vuxenutbildning, 
Trelleborg, år 

Sökande Antal män Antagna 

2013 65 6 48 
2014 100 12 62 
2015 38 5 21 
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Nils Fredriksson 
utbildning, år 

Sökande Antal män Antagna 

2013 29 4 29 
2014 Inget intag  Inget intag 
2015 22 3 22 

 

Utfärdade 
diplom, år 

Nils Fredriksson 
Utbildning 

Söderslättsgymnasiet Vuxenutbildningen 
Trelleborg 

Totalt 

2013 15 13 19 47 
2014 19 6 18 43 
2015 6 8 12 26 

 

1.3 Måluppfyllelse 

Vid föregående certifiering sattes följande effektmål: 

”80 % arbetar inom vård och omsorg i VTS- området 6 månader efter avslutad utbildning.” 

Utvärderingar visar att 49 % av elever som kunnat nås för uppföljning från utbildningar i 
Trelleborg arbetar inom vård- och omsorg i VTS- området. 4 % arbetar inom vård och 
omsorg för annan kommun. Uppföljningen innehåller brister och innefattar troligtvis även 
elever som inte uppnått kriterierna för ett diplom från VO- College. 

1.4 Utmaningar 

Vi ser en tydlig minskning i antalet sökande till ungdomsgymnasiets vård- och 
omsorgsprogram. Arbetsgivarna ger också en bild av att de har allt färre sökande till 
utannonserade tjänster inom vård och omsorg. Till vuxenutbildningen är söktrycket högt och 
antalet platser är begränsat. Antagningskriterierna innebär att personer utan tidigare 
gymnasieexamen ska prioriteras vid urval. Arbetsgivarna framhåller en problematik i att 
timanställd personal som saknar vård- och omsorgsutbildning, men som redan har en annan 
gymnasieutbildning, inte prioriteras vid urval till nämnda utbildning. Sedan föregående 
certifiering ser vi att antalet elever som efter avslutad utbildning arbetar inom vård- och 
omsorgsyrken i VO- College VTS är för få.  

Utmaningar vi står inför är hur vi ska kunna utbilda fler personer inom vård och omsorg, hur 
vi ska behålla dessa individer inom yrket samt hur vi ska arbeta för att kunna erbjuda 
möjligheter till kompetensutveckling för befintlig personal. Inför kommande certifieringsperiod 
har fyra utvecklingsområden identifierats.  

1.4.1 Rekrytering 

För bättre möjligheter till god rekrytering måste vi inom VO- College VTS ha stolta 
medarbetare och vara attraktiva som arbetsgivare. Som ett led i det vill vi under kommande 
certifieringsperiod se över anställningsformer och titulatur inom vårt lokala college som en 
möjlighet för att stärka yrkesstoltheten.  

Vi vill också motivera fler personer till utbildning. Införande av utbildade språkombud, vars 
syfte att språkutveckla befintlig personal, är ett exempel på kompetensutveckling som kan 
öka yrkets attraktivitet och karriärvägar. 
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1.4.2 Marknadsföring 

Vi ska arbeta för en gemensam marknadsföring av branschen som helhet, där utbildning är 
inkluderat. Detta kommer vi att göra med fokus på VO- Collegeveckan, vecka 42. Vi har för 
avsikt att arrangera en egen vårdmässa med utgångspunkt på Lasarettet Trelleborg. En 
tävling i arbetsmarknadskunskap kommer att omfatta samtliga åk 9-elever inom college. 
Tävlingen syftar till att öka kunskapen om branschens bredd och möjliga arbetstillfälle för att 
få fler elever intresserade av vård- och omsorgsutbildningen. 

1.4.3 Handledaruppdraget 

Handledarutbildning och uppdraget som följer ser vi som en möjlighet till 
kompetensutveckling för befintlig personal. Handledarna har en viktig roll i utbildningen av 
vård- och omsorgspersonal. De fungerar även som ambassadörer för yrket och är en viktig 
förebild för elever i utbildning. Under föregående certifieringsperiod utbildades 69 handledare 
inom VO- College VTS. Vi fortsätter med handledarutbildningar i form av kursen 
Vårdpedagogik och handledning 100p med betyg efter avslutad kurs. Vi har även identifierat 
ett behov av uppföljning och vidareutveckling för befintliga handledare. Under innevarande år 
kommer det att undersökas om VO- College VTS anser att handledarutbildning steg 3 är det 
som efterfrågas. 

1.4.4 Kompetensutveckling för befintlig personal 

För att kunna arbeta fram bra metoder för kompetensutveckling måste vi inventera hur 
utbildningsnivån ser ut hos befintlig personal och vilka behov som finns. Vi kommer att 
arbeta för att alla verksamheter upprättar en kompetensutvecklingsplan. Dialogen mellan 
skola och arbetsgivare behöver även förstärkas för att i större utsträckning kunna erbjuda 
kompetensutveckling för befintlig personal. 

1.5 Effektmål 

1. Vid elevuppföljning efter utbildning som resulterat i diplom från VO- College 

- ska 95 % arbeta inom vård- och omsorg. 
- ska 75 % arbeta inom vård och omsorg i VTS- området. 

2. Antalet utfärdade diplom ska öka varje år under perioden. 

3. Antalet utbildade handledare ska öka. 

Uppföljningen görs 6 månader efter avslutad utbildning. 

2. Samverkan 

Medlemsorganisationer i VO- College VTS är följande: 

• Arbetsgivare: Region Skåne, Vellinge kommun, Trelleborgs kommun, Svedala 
kommun, Förenade Care AB med verksamhet i Vellinge kommun.  

• Utbildningsanordnare: Söderslättsgymnasiet, Vuxenutbildningen Trelleborg,  
Nils Fredriksson Utbildning (NFU). 

• Andra medlemmar: Kommunal, Arbetsförmedlingen. 
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2.1 Representation på lokal och regional nivå 

Från lokal styrgrupp finns en arbetsgivarrepresentant (ordförande) och en 
utbildningsrepresentant (rektor) i regional styrgrupp. Lokal processledare träffar regelbundet 
regional samordnare tillsammans med andra lokala processledare. Representanter på 
regional nivå är ansvariga för informationsflöden mellan regional och lokal nivå. 
Processledaren sitter med i arbetsgruppen för att säkerställa informationsflödet mellan 
arbetsgrupp och lokal styrgrupp. Genom denna organisering finns en koppling, genom 
processledaren, hela vägen från regional nivå till lokal arbetsgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Infrastruktur för utbildningar 

Söderslättsgymnasiet – ungdomsgymnasium, vård- och omsorgsprogrammet. 

Vuxenutbildningen Trelleborg – vård- och omsorgsutbildning, Utbildningspaket inom 
rättspsykiatri, enstaka kurser inom vård och omsorg, Orienteringskurs inom vård och 
omsorg. 

Nils Fredriksson Utbildning, vuxenutbildning – vård- och omsorgsutbildning, enstaka kurser, 
erbjuder möjlighet till validering.  

3.1 Nulägesbeskrivning 

Inom VO- College erbjuder vi ungdomsgymnasium i Trelleborg. Vuxenutbildningen erbjuder 
utbildning inom vård och omsorg som helt utbildningspaket eller möjlighet att läsa enstaka 
kurser. Utbildningen erbjuds i olika former, dagtid, kvällstid och som lärlingsutbildning. NFU 
kan träffa avtal med arbetsgivare för studier där arbetet utgör grund för bedömning och 
validering. I Trelleborg erbjuds Orienteringskurs inom vård och omsorg för elever med 
nyfikenhet på branschen och utbildningen, en stor målgrupp är elever som samtidigt läser 
SFI.  

Regional styrgrupp VO-College Skåne 

 1 arbetsgivarrepresentant (ordf)/ ersättare (vice) +  

1 utbildningsrepresentant/ ersättare 

Processledargrupp VO-College Skåne 

1 processledare 

Styrgrupp VO-College VTS 

1 ordförande + 1 vice ordförande, 
1 processledare, 1 representant/ 

medlemsorganisation 

Arbetsgrupp VO-College VTS 

1 processledare + 1 enhetschef 
per verksamhetsområde + 1 

representant per 
utbildningsanordnare + ersättare 
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Vuxenutbildningen i VO- College kan erbjuda kompetensutveckling för redan anställd 
personal genom att starta uppdragsutbildning eller enstaka kurser på initiativ av 
arbetsgivarna. Vuxenutbildningen erbjuder handledarutbildning i form av kursen 
Vårdpedagogik och handledning 100p.  

3.2 Måluppfyllelse 

I föregående certifiering sattes som effektmål att 50 % av kursdeltagarna arbetar inom vård 
och omsorg samtidigt som de läser en eller flera kurser inom VO- College VTS. Detta mål 
har inte följts upp och vi anser att effektmålet inte är rimligt att ta vidare i aktuell certifiering. 
Vi vill skapa förutsättningar för studier som passar för olika individer. 

3.3 Utvecklingsområde 

Vi kommer att arbeta för att bredda utbudet av utbildningskoncept för att nå flera målgrupper. 
Vuxenutbildningen inom VTS ska erbjuda vård- och omsorgsutbildning på dagtid, kvällstid 
och distans (med obligatoriska träffar och APL).  

Vi vill underlätta för individer med utländsk bakgrund att komma in på vård- och 
omsorgsutbildning samt att nå studieresultat som resulterar i ett diplom från VO- College. En 
åtgärd vi kommer att arbeta för är att i större utsträckning erbjuda möjligheter att kombinera 
undervisning i svenska med kurser inom VO- College. Att införa stöd genom språkombud på 
arbetsplatsen möjliggör dessutom för personal med utländsk bakgrund att lättare komma in i 
arbetsplatsens vårdspråk och dokumentation samt få förståelse för kulturella skillnader.   

Gällande möjligheter till kompetensutveckling för befintlig personal, se rubrik 1.4.4 
Kompetensutveckling för befintlig personal. 

4. Lokalt perspektiv 

4.1 Beskrivning av utbildningsupplägg 

Nedan följer lokala utbildningsupplägg presenterat per utbildningsanordnare. 

4.1.1 Söderslättsgymnasiet vård- och omsorgsprogram 

På grund av ett minskat antal sökande till programmet sker samläsningar tillsammans med 
andra elever i stor utsträckning för att fortsatt kunna erbjuda vård- och omsorgsutbildning 
inom VO- College VTS. Eleverna läser kärnämne tillsammans med elever från Barn- och 
fritidsprogrammet och karaktärsämne under år 2 och 3 . Obligatoriska programfördjupningar 
är Vård och omsorg vid demenssjukdom och Akutsjukvård. År 3 väljer eleverna ett av 
följande inriktningsval: 

- Psykiatri 2 
- Specialpedagogik 2 och Barnhälsovård 
- Specialpedagogik 2 och Matematik 2a (för att få högskolebehörighet) 

4.1.2 Vuxenutbildningen Trelleborg 

Dagutbildningen är förlagd på tre terminer och omfattar 1550p. I termin 2 och 3 samläser 
eleverna tillsammans med gymnasieelever. Dagutbildningen innebär undervisning med 
mycket lärarledd undervisning och möjlighet till extra stöd. Om behov finns erbjuds eleverna 
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resurstid med specialpedagog. Obligatoriska programfördjupningar är Vård och omsorg vid 
demenssjukdom och Akutsjukvård. Termin 3 väljer eleverna ett av följande inriktningsval: 

- Psykiatri 2 
- Specialpedagogik 2 och Barnhälsovård 

Kvällsutbildningen är förlagd på kvällstid under fyra terminer och omfattar 1550p. 
Obligatoriska programfördjupningar är Vård och omsorg vid demenssjukdom och 
Akutsjukvård. Termin 3 väljer eleverna ett av följande inriktningsval: 

- Psykiatri 2 
- Specialpedagogik 2 och Barnhälsovård 

Utbildningspaket inom rättspsykiatri är en påbyggnadsutbildning som startats med anledning 
av Rättspsykiatriskt centrum som öppnar i Trelleborg under 2016. Paketet består av kurserna 
Psykiatri 2, Samhällsbaserad psykiatri och Rättspsykiatri som anordnas som läses på 
distans. Efter avslutade kurser får eleverna 4 veckors praktik inom rättspsykiatrin genom en 
orienteringskurs på Vuxenutbildningen Trelleborg. Utbildningspaketet är framtaget i samråd 
med vårdutvecklare inom rättspsykiatrin, Region Skåne. 

4.1.3 Nils Fredriksson utbildning 

Utbildningsenheten erbjuder eleverna ett kurspaket på 1550p. För de elever som söker sig till 
kurser som finns utanför detta paket kan det erbjudas tillgång till kurs exempelvis via distans. 
Varje önskemål prövas individuellt, detta kan innebära att elever som går på programmet 
slutar sin utbildning utanför ramarna för VO- College. Kurser som erbjuds som 
programfördjupning är Vård och omsorg vid demenssjukdom, Akutsjukvård, Äldres hälsa och 
livskvalitet.  

4.2 Lokalt arbetssätt 

4.2.1 Genusperspektiv och mångfald 

Samtliga arbetsgivare har jämställdhetsplan. Skolorna har likabehandlingsplan. Det innebär 
att vi aktivt arbetar för ett inkluderande klimat i skola och hos arbetsgivare med nolltolerans 
för diskriminering och trakasserier. Det är idag en snedfördelning av antalet sökande 
män/kvinnor utbildningarna. Vid marknadsföring av VO- college arbetar vi aktivt för att fler 
män ska söka till utbildningen bland annat genom att lyfta fram manliga förebilder inom yrket. 

4.2.2 Marknadsföring 

Under föregående certifieringsperiod har marknadsföringen av VO- College VTS varit 
eftersatt. Vi har inte arbetat utifrån en gemensam budget, vilket vi tror kan ha varit en orsak 
till att marknadsföring skett för varje organisation för sig. Utbildningsanordnare marknadsför 
sig genom öppet hus, gymnasiemässor och andra utbildningsmässor. Arbetsgivare 
marknadsför sig genom öppet hus, feriepraktik för ungdomar och via branschträffar. 

Vi har under 2015 genomfört ett arrangemang där elever i åk 8 och 9 varit inbjudna till 
utbildningsanordnade för att få information om utbildning och bransch samt träffa anställda 
från olika arbetsplatser inom vård och omsorg. Efter träffen på skolan besökte eleverna SUS 
Vårdmässa i Lund. Arrangemanget följdes upp av en tävling för åk 9 i 
arbetsmarknadskunskap. 
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För framtida arbete med marknadsföring se rubrik 1.4.2 Marknadsföring. 

4.2.4 Systematisk omvärldsbevakning  

Skolan arbetar aktivt för att öka elevernas intresse för aktuella händelser och debatter inom 
vård och omsorg genom att använda oss av nyhets- och debattartiklar som underlag eller 
komplement till undervisningen.  

 

5. Hälsoperspektivet 

Region Skåne samt kommunala arbetsgivare har en tobakspolicy som bland annat innebär 
rökfri arbetsplats/arbetstid. Arbetsgivarna har olika sätt att stimulera till friskvård bland annat 
genom att erbjuda ersättning för friskvårdsaktiviteter, utlåning av motionsredskap mm. 
Kommunerna har bland medarbetarna utsedda hälsoinspiratörer på arbetsplatserna som 
verkar för en friskvårdande inställning och som arbetar för att varje medarbetare ska känna 
sig inspirerad att ta ansvar för sin egen hälsa. Samtlig personal utbildas i ergonomi och 
förflyttningsteknik regelbundet. 

Samtliga ungdomselever får när de påbörjar studier träffa skolsjuksköterska för hälsosamtal. 
På skolan finns tillgång till elevhälsa i form av sjuksköterska och kurator. 

5.1 Utmaningar 

För att minska risken för belastningsskador inom vård och omsorg arbetar vi just nu för en 
utökad samverkan mellan utbildare och arbetsgivare gällande ergonomi och 
förflyttningsteknik. Samtliga utbildare erbjuder utbildning i ergonomi då det ingår som 
kursmål i karaktärsämnen samt Idrott och hälsa. Vi arbetar nu för att eleverna under 
studietiden även ska få utbildning av arbetsgivarna inom förflyttningsteknik. Detta kan ge en 
större bredd i kunskapen om ergonomi genom att eleverna får kännedom om fler hjälpmedel 
och en utbildning närmre kopplad till verksamheterna de ska arbeta i. Vi anser även att en 
större medvetenhet om ergonomi hos eleverna kan ge effekter på arbetsplatsen bland 
befintlig personal. 

6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 

6.1 Utbildningsenheter 

Utbildningsenheterna har väl utrustade metodövningsrum bestående av vårdsängar och 
andra hjälpmedel. Vi har tillgång till flertalet attrapper för övning av bland annat 
venprovtagning, injektioner och katetrisering. Sedan föregående certifiering har en 
övningsdocka med tillhörande monitor köpts in till Trelleborg för att ytterligare stärka den 
pedagogiska verksamheten i metodövningsrummet. Denna övningsdocka används för att 
visa på olika symtom och för att eleverna praktiskt ska få träna sig i olika sjukdomsscenarior. 

På Söderslättsgymnasiet och Vuxenutbildningen Trelleborg har eleverna tillgång till 
studietorg, avsett för programmets elever, för studier utanför ordinarie lektionstid. 
Studietorget är till viss del bemannat med vårdlärare för att ge extra stöd åt eleverna. 
Eleverna har också tillgång till skolans mediatek. Här finns plats för studier, enskilt och i 
grupp, samt hjälp till informationssökning och studieteknik från mediatekets personal. 
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Samtliga utbildningar erbjuder varierad undervisning som består av enskilda moment varierat 
med gruppmoment och praktiska övningar. I skolornas miljöer finns tillgång till mindre 
grupprum för studier, enskilt eller i grupp. 

6.2 Arbetsgivare  

På flera arbetsplatser finns ombudsfunktioner där personalens specialkompetens kan 
utvecklas och utnyttjas samtidigt som den synliggörs för en ökad yrkesstolthet. Medarbetare 
får vidareutbildning inom bland annat dokumentation och genom nya kvalitetsregister så som 
Demens ABC, Senior Alert, BPSD med flera. 

Trelleborgs lasarett har en utbildningsavdelning där man arbetar för att utveckla lärandet på 
arbetsplatsen och handledarskapet. Avdelningen tar emot elever från samtliga på en 
vårdavdelning förekommande yrkeskategorier. Personal och elever har tillgång till 
utbildningsrum där praktiska moment kan övas.  

7. Lärformer och arbetssätt 

7.1 Erfarenhetsutbyte skola – arbetsliv 

Vi arbetar kontinuerligt i en nära samverkan mellan skola och arbetsliv för att elevernas 
utbildning i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara arbetsgivarnas krav på kompetens. 
I alla träffar mellan skola och arbetsplats sker en dialog om utbildningens innehåll för att 
upptäcka om det saknas något som, inom ramen för kursmålen, kan vävas in i utbildningen. 
Vi arbetar även med utbildning på arbetsplatserna under APL. Lasarettet i Trelleborg har 
under eleverna APL- period erbjudit mikroföreläsningar av undersköterskor med 
specialistkompetens, till exempel inom nutrition, tobaksavvänjning, sårvård mm.  

7.2 Lärarsamverkan och ämnesintegrering 

Vi arbetar för en ökad lärarsamverkan för att ytterligare säkerställa kvalitén på utbildningen. 
Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att vi regelmässigt gör lektionsbesök för att 
kunna utveckla undervisningen. I våra digitala lärplattformar strävar vi efter att ha en tydlig 
och likvärdig struktur för att underlätta inlärningen för eleverna. För att skapa samsyn kring 
kunskapskraven kommer vi att arbeta för gemensamma slutprov i utvalda kurser där lärarna 
även kommer att göra gemensamma bedömningar. Vi arbetar också för en ökad 
ämnesintegration som ska ge eleverna en tydligare helhetssyn på yrket kopplat till 
utbildningen. 

7.3 Elevinflytande, flexibilitet i studie- och examinationsformer 

Elevinflytande i utbildningen säkerställs genom elevrepresentanter i samverkansgrupp, 
fokusgrupper samt genom regelbundna mentorsträffar där eleverna kan framföra åsikter. 
Varje år genomförs en elevenkät i ungdomsutbildningen där frågan om elevens möjlighet till 
inflytande finns med. Vi arbetar med olika typer av examinationsformer till exempel 
seminarier, praktiska moment i form av case i metodövningsrum, skriftliga och muntliga prov 
samt inlämningsuppgifter. Eleverna ges möjlighet att komplettera uppgifter och prov under 
kursens gång. Våra elever har också möjlighet att vara med och påverka examinationsformer 
och för elever med särskilda behov anpassas detta till den enskilde individens 
förutsättningar. 
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7.4 Validering 

Validering utförs i liten utsträckning. I de fall validering är aktuellt utförs denna i likhet med 
VO- Colleges riktlinjer för validering. 

8. Lärande i arbete 

8.1 Handledarutbildning 

Vi erbjuder handledarutbildning steg 1 och 2 med betyg efter avslutad kurs. Kursen är förlagd 
till 6 heldagar och innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och arbetsuppgifter. Kursen 
hålls för personal från olika verksamhetsområde men erbjuder under utbildningen tid för 
reflektion och undervisning uppdelat på verksamhetsområde. 

För plan för fortsatt utbildning se rubrik 1.4.3 Handledaruppdraget. 

8.2 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

Skolan har en samordnare för APL som fungerar som länk mellan skola och arbetsgivare för 
att tillgodose behovet av APL- platser och för att regelbundet följa upp kvalitén på det 
arbetsplatsförlagda lärandet. Skolan har utarbetat ett handledarstöd som förtydligar 
handledaruppdraget och synliggör såväl handledarens som elevens ansvar under APL. Det 
finns bedömningsmaterial för alla APL- placeringar som är kopplat till aktuella kurser för att 
konkretisera vilka mål eleven ska uppnå. Under APL- perioden har kursansvarig lärare ett 
nära samarbete med handledaren. Alla ungdomselever får minst två besök av läraren, 
vuxenelever får minst ett besök.   

Skolan anordnar regelbundet handledarträffar för att skapa dialog kring det 
arbetsplatsförlagda lärandet och hur vi kan anpassa utbildningen efter arbetsplatsernas krav 
på kompetens.  

9. Kvalitetsarbete/ Uppföljning 

Hur arbetar vi systematiskt för att följa upp  

9. 1 Kvalitetskriterierna 

Kvalitetskriterierna följs upp genom det kontinuerliga arbetet med aktuella frågor i såväl 
styrgrupp som arbetsgrupp. Utbildningarna inom VO- College VTS följs även upp utifrån 
givna uppföljningskriterier reglerade av Skolverket. 

9. 2 Våra gemensamma mål 

Uppföljning av effektmålen kommer att skrivas in i den lokala kommunikationsplanen. 
Samtliga effektmålsuppföljningar ligger på utbildningsenheterna att utföra. Varje skolenhet 
ansvarar för sammanställning av antalet utfärdade diplom/år samt antal personer som får 
betyg i kursen Vårdpedagogik och handledning och rapporterar detta till lokal styrgrupp i 
januari varje år. Skolenheterna följer upp elever som fått diplom från VO- College 6 månader 
efter avslutad utbildning för att se om de arbetar inom vård och omsorg. 
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10. Bilagor 

1. Förteckning över styrgrupp enligt mall 

2. Samverkansavtal mellan parterna, avtal som reglerar handledning och arbetsplatsförlagt 
lärande. 
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Bilaga 1. Förteckning över lokal styrgrupp 

Arbetsgivare 
Vellinge kommun Åsa Lindberg, kvalitetsansvarig vård 

och omsorg 
 

Trelleborgs kommun Peter Lövgren, kvalitetsstrateg 
socialförvaltningen 

Ordförande 

 Mari-Louise Kondrup, 
Avdelningschef, LSS 

 

Svedala kommun Anita Persson, MAS Vice ordförande 
Region Skåne Ann-Sofie Lindquist, 

utbildningssamordnare 
 

Förenade Care AB Eva Hermansson, regionchef  
Utbildningsanordnare 
Söderslättsgymnasiet/ 
Vuxenutbildningen 
Trelleborg 

 
Bengt-Göran Persson, rektor 

 

 Camilla Kronholm, 
programutvecklare 

Processledare 

Nils Fredriksson 
utbildning, Svedala 

 
Fredrik Aksell, rektor 

Utbildningsrepresentant 
regional styrgrupp 

Andra medlemmar 
Kommunal Lina Sivenius, facklig företrädare  
Arbetsförmedlingen Suzana Dimitrescu, sektionschef  
 

 


