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1. Varför vård- och omsorgscollege? 

Inom den närmaste tiden står vi inför behov av personal inom vård och omsorg med kompetens att 
hantera framtidens utmaningar. Arbetsgivarna inom vård och omsorg lokalt i Helsingborg har stora 
pensionsavgångar parallellt med att allt fler yngre gör andra yrkesval.  

Aktörerna inom VO-college Helsingborg har som ambition att fortsätta samarbeta för att öka 
attraktiviteten för utbildning och arbete inom vård och omsorg, bidra till kvalitetssäkrade utbildningar 
och en god kompetensförsörjning inom branschen. Tillsammans står vi inför stora utmaningar, vilka vi 
löser bättre i samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga företrädare. Målet är att 
vi i samverkan kvalitetssäkrar utbildningen, tillgodoser behov och efterfrågan av utbildning inom 
området och därmed säkrar kompetensförsörjningen inom branschen.  
 
Måluppfyllelse 
 
Sedan år 2011 har VO-college Helsingborg genomfört olika aktiviteter för att öka attraktiviteten och 
yrkesstoltheten för utbildning och arbete inom vård och omsorg. Elever som läser vid våra utbildningar 
uppger att de är nöjda med sin utbildning, vilket är ett tecken på att vi tillsammans inom VO-college 
arbetat för att stärka upp utbildningarnas kvalitet.  

Under perioden har vi särskilt fokuserat på att:  

• Utvecklat ett lokalt dokument gällande upplägg och arbetsbeskrivning för vårdambassadörer 
men detta har ännu inte implementerats i verksamheterna.  

• Kompetensutveckla med särskilt fokus på det personliga mötet. En av insatserna var 
utbildningarna kring mötet mellan personal och personer med demenssjukdom.  

• Säkra kvaliteten kring den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) genom deltagande i projekt 
MÖTAS vilket möjliggjorde tillskapande av en utbildningsenhet och utbildning av ca.150 
handledare. 

• Säkra kvaliteten kring APL genom att skapa rutiner för arbetsmiljöbedömning och lärarnas 
aktivitet under perioden  

• Utveckla och kvalitetssäkra APL genom arbetet med att utveckla nytt bedömningsmaterial  
• Erbjuda utbildning av handledare. Handledarutbildningen i sig har visat på möjlig karriärväg för 

undersköterskor 
• Öka intresset för utbildning samt arbete inom vård och omsorg. Marknadsföring av utbildning 

och yrke genom produktion av broschyrer, deltagande vid gymnasiemässor samt evenemang 
under Vård- och omsorgscollegeveckan.  

Utvecklingsarbete 

Målsättningen är att fortsätta vårt samarbete inom VO-college med fokus på en hållbar 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorgssektorn.  Det är viktigt att medarbetare och ledares 
kompetens ligger i linje med de krav som ställs samt att övergång från skola till arbetsliv säkras. 

Trycket på akutsjukvården ökar och ansvaret hos den kommunala hälso- och sjukvården kommer 
framöver att bli större i takt med nya avtal. I dag ser vi hur allt fler vårdas hemma samt att den palliativa 



3	
	

vården i hemmen ökat. Det kommer att ställas krav på allt mer specifika och avancerade kunskaper och 
kompetenser inom palliativ vård, rehabilitering och hemsjukvård. 

Antalet personer med demenssjukdom fortsätter att öka. Idag ser vi även att alltfler överlever svåra 
diagnoser samt lever med kognitiva funktionsnedsättningar. Detta ökar behovet av pedagogisk 
kompetens hos framtidens medarbetare. 

Den tekniska och digitala utvecklingen liksom människors önskemål om självständighet och delaktighet 
ställer ytterligare krav på välfärdsteknologi och därmed medarbetares kompetenser kring detta. 

Allt fler går i pension i takt med att allt färre ska försörja allt fler. Parallellt finns det andra yrkesområden 
som konkurrerar i samband med ungdomars yrkesval, vilket gör sig synligt i de senaste årens 
ansökningsstatistik till våra lokala vård- och omsorgsutbildningar.  Vi behöver fortsätta arbetet med att 
öka attraktiviteten för gymnasieskolans program med inriktning på arbete med äldre och personer med 
funktionsnedsättning samtidigt som vi behöver verka för möjligheten till karriärbyte senare i livet. 
Långsiktigt mål är att utveckla arbete med att marknadsföra utbildning och arbete inom vård och omsorg 
för att säkerställa tillgången till undersköterskor framöver. Arbetet med jämställdhet, genusperspektiv 
och etnicitet är vidare ett viktigt medel för att öka attraktiviteten, vilket bör integreras än mer i arbetet. 
Vi behöver gemensamt diskutera samhällets och medborgarnas behov för att säkerhetsställa att vi tar 
fram utbildningar som motsvarar arbetsgivarnas krav på god kompetens för nå uppställda mål. 

I arbetet med förstudien till ESF-ansökan på regional nivå vill vi bidra aktivt genom att se över 
möjligheten för en pilotutbildning inom steg tre i handledarutbildningen. Vi vill även medverka i 
diskussionerna kring språkutvecklingsstöd för en förbättrad arbetsmiljö. 

VO-college Helsingborg blir ett viktigt medel för att säkra behovet av utbildad personal framöver.  
Lokalt kommer vi att aktivt arbeta med mål kopplat till VO-college kvalitetskriterier: samverkan, 
utbildningsutbud, lokalt perspektiv, hälsoperspektiv, kvalitetsarbete och uppföljning, avtal, kreativ och 
stimulerande lärmiljö, lärformer och arbetssätt och lärande i arbete. 

Lokalt i Helsingborg kommer vi fortsätta att utveckla det arbete som vi påbörjat. Parallellt behöver vi 
förstärka arbetet enligt nedanstående mål.   

 

Övergripande mål för den kommande 5-årsperioden är: 

• Att öka attraktiviteten för utbildning och yrke 

• Att kvalitetssäkra utbildningen inklusive Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

• Stärka samverkan och arbetsformer inom VO-college Helsingborg 

• Tydliggöra VO-colleges arbete internt och externt 
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Delmål: 

1. Samverkan:  
a. Aktivt arbeta för att utveckla arbetsformerna inom lokalt college 
b. Aktivt arbeta för nya samverkansaktörer 

2. Utbildningsutbud:  
a. Vid planering av utbildningar följa arbetsgivarens krav på kompetens 
b. Enas kring kompetenskrav för elever med yrkesutgång gentemot funktionsnedsättning, 

psykiatri och äldreomsorg  
3. Lokalt perspektiv:  

a. Planlägga och utveckla årliga marknadsföringsinsatser 
b. En årlig omvärldsanalys kopplas till planering av utbildningar och fortbildning 
c. Stödja det lokala arbetet med att utveckla och konkretisera valideringen som ger formell 

kompetens för personer anställda inom vården 
4. Hälsoperspektiv:  

a. Säkra övergången från skola till arbetsliv genom introduktionsprogram och 
yrkesintroduktion inkl. mentorskap i samverkan med HR hos respektive arbetsgivare 

5. Kvalitetsarbete och uppföljning:  
a. Årlig dokumenterad verksamhetsplanering  
b. Årlig uppföljning och återkoppling av verksamhetsplan  
c. Kvalitetssäkring genom årlig handledarutbildning 
d. Kvalitetssäkring genom medverkan i utvecklingen av steg tre i handledarutbildningen 

6. Avtal:  
a. Nuvarande avtal förlängs 
b. Nytt avtal tecknas 

7. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö:  
a. Utveckla arbetslivets medverkan i utbildningen och på så vis stärka karriärvägar 

8. Lärformer och arbetssätt:  
a. Verka för utvecklande av kreativa och utvecklande pedagogiska modeller för utbildning 

inkl. APL 
b. Verka för att alla arbetssätt ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 

9. Lärande i arbetet:  
a. Utforma och kvalitetssäkra styrdokument kopplat till APL   
b. Intern marknadsföring gällande styrdokument för handledning för handledare och chefer 
c. Samordna praktikplatserna inom de olika verksamheterna  
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1. Samverkan 
 
Nuvarande aktörer inom lokalt VO-college Helsingborg 

Representerade arbetsgivare: Vård- och Omsorgsförvaltningen inom Helsingborgs stad, Helsingborgs 
stads kommunala utförare Omsorg i Helsingborg, Kungshult samt Åbrädden som drivs via intraprenad, 
Attendo samt Helsingborgs Lasarett.  

Representerade utbildningsanordnare: Helsingborgs stads kommunala utförare Tycho Braheskolan, 
Victum gymnasium samt Drottning Blankas gymnasieskola, Hermods som på uppdrag av 
Arbetsmarknadsförvaltningen inom Helsingborgs stad ansvarar för vuxenutbildningen.  

Fackliga organisationer: Kommunal, sektion 6, ingår i samverkan. De organiserar 
undersköterskor/skötare/barnskötare anställda i Region Skåne. Vi ska aktivt arbeta för att få med 
Kommunal, sektion 33, som organiserar privata och kommunanställda undersköterskor och 
vårdbiträden 

Styrgrupp: För närmare beskrivning av styrguppens representanter, se bilaga. 

Utvecklingsarbete 

Under år 2015 har en ny ordförande valts. Alla utom två representanter i styrgruppen har bytts ut sedan 
2011. Carema/Vardaga har avslutat sin medverkan i VO-college. Under år 2014 har Drottning Blankas 
gymnasieskola certifierats. Avtalet med vuxenutbildaren Lernia har gått ut och Hermods söker 
certifiering. I och med detta kommer vi framöver att ta ett omtag i vårt arbete. Arbete har inletts med 
Höganäs och Bjuvs kommun om samverkan i VO-college. 

Syfte och mål med vår samverkan skall tydliggöras. En organisationsstruktur för vårt arbete med god 
förankring i de ordinarie verksamheterna kommer att byggas upp. Vår strävan är att engagera fler HR, 
verksamhetsnära chefer, kommunikatörer och SYV:ar etc. i arbetet med syfte att öka förankringen samt 
förbättra övergången mellan skola och arbetsliv. Även arbetsförmedlingen kommer att representeras. 
Under tidigare period har vi haft en tydligare HR representation samt representation av högre chefer 
från offentliga arbetsgivare. Dessa har nu lämnat sina poster.  

2. Utbildningsutbud 
 
Inom VO-college Helsingborg finns utbildningar inom vård och omsorg på gymnasienivå, via 
gymnasiesärskolan samt inom ramen för vuxenutbildningen. Ingående utbildningsanordnare utgörs både 
av offentliga och privata aktörer.  
 
Lokala gymnasieskolor 
Drottning Blankas Gymnasium AB är en friskola som finns i elva städer. Skolan är en del av företaget 
AcadeMedia. Skolan i Helsingborg startades år 2010. Drottning Blankas Gymnasieskola har ett vård- och 
omsorgsprogram med yrkesutgångar Räddningsmedicin och Akutsjukvård (Hälso- och sjukvård) samt 
äldreomsorg.  
 
Tycho Braheskolan är en kommunal gymnasieskola i Helsingborg som inriktar sig på elever med intresse av 
naturvetenskap, teknik och vård. Tycho Braheskolan har vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar 
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med yrkesutgång mot akutsjukvård, barn- och ungdomssjukvård och omsorg, sjukvård och omsorg om 
människan. Vidare erbjuder skolan lärlingsutbildning samt yrkesintroduktion mot vård och omsorg. 
Skolan erbjuder möjlighet till högskoleförberedande studier.  
 
Victum gymnasium är ett familjeföretag som bildades år 1995 med inriktning på utbildning och 
omsorgstjänster. Victum bedriver gymnasieskolor i Helsingborg och Uppsala med varierande 
yrkesutgångar. Victum Gymnasium erbjuder vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar. Skolan har 
valt att ha två programfördjupningar, ett spår som gör eleverna högskoleförberedande och ett spår som 
ger en fördjupning i yrket. Yrkesutgångar som erbjuds är: äldreomsorg, funktionshinder, psykiatri och 
hälso- och sjukvård. Victum Gymnasium har även Barn- och fritidsprogrammet med yrkesutgångar 
pedagogiskt arbete.  
 
Hermods är ett privat utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning inom vård- och omsorgsområdet 
på uppdrag av Helsingborgs stad sedan hösten 2015. Skolan är för närvarande inte en certifierad och 
godkänd aktör inom VO-college Helsingborg. Hermods har dock som önskemål att bli certifierade och 
kommer lämna in en ansökan med målsättningen att bli det.  
 
Validering inom vuxenutbildningen i Helsingborg 
Inom vuxenutbildningen i Helsingborg ges medborgarna med yrkeslivserfarenhet och som är över 20 år 
möjlighet att validera och pröva tidigare erfarenheter och kunskaper inom vård och omsorg. Möjligheten 
ges regelbundet under året. Målsättningen är att fler ska kunna validera sina kunskaper framöver. 
Löpande diskussioner förs mellan VO-college Helsingborg och Arbetsmarknadsförvaltningen inom 
Helsingborgs stad som är den förvaltning som bär ansvaret för vuxenutbildningen i staden. I arbetet 
beaktas VO-college riktlinjer för validering samt Myndigheten för Yrkeshögskolan som har ansvar för 
kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Arbetsgivarna har idag som lägsta krav att 
medarbetare har gymnasiekompetens från Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och 
fritidsprogrammet med inriktning på socialt arbete. Idag är det många anställningar som avslutas på 
grund av att de inte uppfyller det grundläggande kravet. Parallellt med arbete gällande validering lokalt 
har VO-college Helsingborg lyft frågan om möjlighet till karriärbyte senare i livet regionalt och 
nationellt. 
 
Kompetensutveckling för redan anställd personal  
Genom samverkan inom lokalt VO-college Helsingborg ges möjlighet för kompetensutveckling genom 
utbyte av kompetens mellan verksamheterna. Inte minst vid den arbetsplatsförlagda utbildningen ges 
personal och elever möjlighet till erfarenhetsutbyte och utbyte av kompetenser. Gemensamma 
kompetensutvecklande insatser planeras i samverkan, bl.a har gemensamma föreläsningar anordnats för 
personal och elever. Ambitionen är att utveckla former för kompetensutbyte och lärande framöver.  
 
Arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling internt samt erbjuder möjlighet till studieledighet för de 
medarbetare som önskar fortbilda sig. I vissa fall erbjuder arbetsgivaren förmåner i samband med studier 
om utbildnigen ligger i linje med arbetsgivarens intresse. Inom regional samverkan ges möjlighet till 
fortbildning via Yrkeshögskolor och universitet. Vissa högskolor erbjuder uppdragsutbildningar som är 
anpassade till yrkeslivet, dels i form av deltidsstudier och dels via interaktiva upplägg. 
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3. Lokalt perspektiv 
 
Som nämnts ovan erbjuds möjlighet till flera yrkesutgångar inom vård- och omsorgsområdet i 
Helsingborg. Upplägg och innehåll inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen styrs av Skolverkets 
läroplaner, kursplaner och ämnesplaner om än upplägget kan variera mellan skolorna. Se vidare 
Skolverkets hemsida för närmare beskrivning av kurser, poäng etc. samt skolornas lokala hemsidor. För 
närmare information kring antagningsstatistik etc. se bilaga.  
 
Samarbetsområden 
 
Genus och mångfald 
En av branschens stora utmaningar är att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Vi ser att en 
könsbalanserad och mångfacetterad arbetsmarknad kan skapa förutsättningar att hantera 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg framöver samt bidra till god kvalitet för de vi möter. 
Inom lokalt VO-college Helsingborg är frågan kring genus och mångfald på agendan vid planering av 
verksamhet och olika marknadsföringsaktiviteter. VO-college Helsingborg är vidare intresserade av att 
medverka i de nationella och regionala diskussionerna kring språkstöd för en förbättrad kvalitet. 
Språkförståelse är viktigt både för personer med svenska som modersmål samt personer med annat 
modersmål än svenska för att nå en god arbetsmiljö. Vi behöver arbeta för att möta medarbetares och 
elevers krav på stöd utifrån särskilda behov av svenska som andraspråk och läs- och skrivsvårigheter.   
 
Marknadsföring 
Inom VO-college Helsingborg skapas en kraftfull arena för marknadsföring i samverkan mellan 
utbildningsanordnare och arbetsgivare. Tillsammans kan vi skapa attraktivitet och intresse för utbildning 
och arbete inom vård och omsorg. Vi har tillsammans hittills arbetat med marknadsföring genom 
produktion av broschyrer, deltagande vid gymnasiemässor samt evenemang under Vård- och 
omsorgscollegeveckan. Parallellt med VO-college gemensamma marknadsföringsinsatser genomför 
respektive aktör insatser för ökad attraktivitet på egen hand. Vår ambition är att framöver planlägga och 
utveckla våra marknadsföringsinsatser på ett mer strategiskt och effektivt sätt. Tillsammans ser vi att vi 
kan nå ut till en större och bredare målgrupp. 
 
Systematisk omvärldsbevakning och internationalisering 
Vi följer gemensamt utvecklingen och förändringarna som sker inom området vård och omsorg i Sverige 
och internationellt. Victum Gymnasium genomför ett APL-utbytesprojekt på Nordirland, Tycho 
Braheskolan genomför ett Sida-finansierat projekt tillsammans med en sjuksköterskeutbildning i 
nordvästra Indien. I samband med utbytesprojektet har indiska elever besökt verksamheter inom VO-
college Helsingborg, vilket bidragit till intressanta diskussioner. Drottning Blankas gymnasieskola har 
genomfört ett Sida-finansierat projekt i Tanzania.  Det internationella arbetet ökar förståelsen för vikten 
av den kulturella mångfalden inom och utom landet. Aspekten är viktig i arbetet med att förbereda vård 
och omsorgssektorn för en alltmer kulturell mångfald. Framöver behöver vi uppmärksamma arbetet 
med omvärldsbevakning och integrera detta som en viktig del i vår gemensamma verksamhetsplanering. 
Det är viktigt att våra utbildningsaktörer planerar utbildningar efter arbetsgivarnas behov och de 
utmaningar vi ser i omvärlden för att lyckas möta våra kunders behov inom vård och omsorg. 
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4. Hälsoperspektiv 
 

Inom VO-college Helsingborg värnas om medarbetares och elevers hälsa. Arbetet utgår från 
arbetsmiljölagens bestämmelser, Arbetsmiljöverkets, Socialstyrelsen och Skolverkets föreskrifter och 
bestämmelser. Arbetsgivare och utbildningsanordnare lägger vikt vid att arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv på människans hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning sett utifrån ett fysiskt, psykiskt, 
socialt, kulturella och existentiellt perspektiv. Aktörerna ser det som viktigt att stödja respektive 
medarbetare och elev att utveckla sina resurser. Hälsoarbetet utgår från en människosyn som betonar 
människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. VO-college Helsingborg ser 
det som viktigt att medarbetare och elever upplever sin tillvaro som hanterbar, begriplig och meningsfull.  
 
Hälsoperspektivet är väl etablerat i verksamheternas dagliga arbete. Personal och elever är väl medvetna 
om det systematiska arbetsmiljöarbete som genomförs i syfte att säkra arbetsmiljön för att undvika 
psykosocial och fysisk ohälsa. Studerande uppmanas under utbildningens gång att reflektera över 
begreppet hälsa, välmående och livskvalitet och hur detta kan variera mellan olika personer samt skaffa 
sig en uppfattning om vad som krävs för att förebygga hälsorisker i vardagslivet och i arbetet. På 
skolorna erbjuds idrottslektioner och idrottsevenemang samt kulturella aktiviteter, vilka direkt bidrar till 
elevernas hälsa och välbefinnande. Inför den arbetsplatsförlagda utbildningen genomförs 
riskbedömningar av arbetsmiljön för att säkra elevernas arbetsmiljö. Inom vård och 
omsorgsverksamheterna erbjuds personalen utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik, 
arbetsmiljöutbildningar, medarbetarsamtal samt samverkansforum med fackliga företrädare.  
 
Framöver ser vi ett behov av att underlätta i övergången från skola till arbetsliv, vi behöver påverka 
arbetsgivare (HR) att stärka upp arbetet kopplat till introduktion och eventuellt mentorskap för att 
förbättra arbetsmiljön för nyanställda. Genom detta arbete kommer även arbetsmiljön för redan anställd 
personal att påverkas positiv.  
 

5. Kvalitetsarbete och uppföljning 
 
Respektive aktör inom VO-college Helsingborg har idag krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Kvalitetsarbete och uppföljning sker dagligen med utgångspunkt från lagar och bestämmelser kopplat till 
uppdrag som utförare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Respektive aktör arbetar idag 
med olika mått och nyckeltal för att mäta kvalitet. Betyg, brukarundersökningar, 
medarbetarundersökningar är olika sätt att mäta kvalitet liksom antagningsstatistik etc.  
 
Det gemensamma kvalitetsarbetet och uppföljningen har utvecklats sedan år 2011 inom lokalt VO-
college. Lokalt college har arbetat med kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det nya 
bedömningsmaterialet samt bedömningen av examensmålen har bidragit till ökad kvalitetssäkring av 
utbildningarnas genomförande. Årligen genomförs en handledarutbildning som ett led i 
kvalitetssäkringen, vilket bidrar till ökad kvalitet samt att fler handledare utbildas. Via utbildningen 
kommer även möjligheten till god introduktion och handledning för nyanställda att förbättras. Vår 
ambition är att delta i utvecklingen av steg tre i handledarutbildningen. 
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VO-college Helsingborg har aktivt medverkat vid certifiering av nya aktörer under den gångna perioden. 
Uppföljning och kvalitetsgranskningar av ingående aktörer ingår vidare i lokalt colleges uppdrag, något 
som framöver bör utföras på regional nivå eventuellt via extern utvärderare.  
 
Elever har via utvärderingar uppgett att de trivs på sina utbildningar och att de finner utbildningen 
givande. Detta tyder på att utbildningsanordnarna i samverkan med VO-college lokalt arbetat för att 
stärka upp kvalitén på utbildningarna. Parallellt med nöjda elever finns det tidigare elever som uppger att 
de valt andra yrkesvägar istället för vård och omsorg med hänvisning till brister i arbetsmiljön. Framöver 
behöver vi arbeta för att säkerhetsställa övergången från skola till arbetsliv för att behålla elevernas 
intresse för arbete inom vård och omsorg.  
 
VO-college Helsingborg skall strukturera upp det interna arbetet med utgångspunkt från PDCA (Plan-
Do-Check-Act). Inför varje år kommer en verksamhetsplan att tas fram för att säkra upp att utveckling 
sker. Planen kommer vara väl förankrad och ligga i linje med ingående aktörers visioner liksom de krav 
som ställs från nationellt håll. I detta arbete kommer omvärldsanalys att integreras för att tydligt visa på 
de behov och utmaningar som vi gemensamt står inför, vilket är viktigt att integrera i våra respektive 
uppdrag för att möta samhällets utmaningar och medborgarnas behov. 
 
 
 
 

6. Avtal 
 
Nuvarande samverkansavtal kommer att förlängas och nytt avtal tecknas inför återcertifiering. Lokal 
arbetsgrupp arbetar förnärvarande med APL-uppdraget/avtalet.  
 

7. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 
 
Skolorna har moderna lokaler som är anpassade för en lugn arbetsmiljö. Välutrustade metodrum med 
utrustning för simuleringsövningar finns som eleverna har tillgång till under hela studietiden. I vissa fall 
använder sig skolor av lasarettets kliniska träningscentrum. Skolorna har tillgång till bibliotek med 
facklitteratur, romaner och tidsskrifter. Eleverna har tillgång till bärbara datorer, vilka används flitigt för 
kunskapsinhämtning. Skolor har tillgång till digitala lärplattformar där elever har tillgång till olika 
uppgifter. Lärplattformarna ökar elevernas delaktighet och ansvarstagande, då de där kan följa 
studieresultat och ta del av vad som är genomfört etc. Skolor har även tillgång till digital utrustning för 
elever i behov av särskilt stöd. 
 
Erfarenhetsutbyte mellan arbetsliv och skola 
Utbildningarna sker i hög grad i samverkan med arbetslivet. Redan från årskurs ett knyts kontakter med 
arbetslivet. Gymnasiearbetet genomförs på förutbestämda utbildningsavdelningar. Vidare sker 
erfarenhetsutbyte mellan skola och arbetsliv i samband med den arbetsplatsförlagda utbildningen. 
Studiebesök sker under studietiden och gemensamma föreläsningar anordnas. Representanter från 
arbetslivet kommer ut till skolorna för att hålla föreläsningar kring exempelvis vikten av social 
dokumentation. Framöver kommer erfarenhetsutbudet att öka i takt med att vi ser över frågan i linje 
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med våra övergripande målsättningar. Vi ser stora vinster med att hitta reflekterande forum där 
gemensamma ämnen kan diskuteras utifrån teori och praktik. 
 
I utvecklingsplanen ligger att utveckla arbetslivets medverkan i utbildningen, inte minst för att på detta 
sätt bidra till anställdas möjlighet till vidareutveckling. Detta ligger i linje med arbetet att säkra 
övergången mellan skola och arbetsliv.  

 
8. Lärformer och arbetssätt 

 
Studerandeinflytande 
Gymnasieutbildningarna och vuxenutbildningen inom VO-college Helsingborg kännetecknas av ett 
entreprenöriellt förhållningssätt och ett tydligt studerandeinflytande i frågor som gäller både skolans 
organisation och lärandets organisation, vilket gör sig synligt vid elev- och klassråd alternativt elevkår. 
Varje studerande garanteras en individuell studieplan, upplägg görs i samråd mellan elev och lärare. 
Elever är med i planeringen och genomförandet och kan även påverka hur kunskaperna ska redovisas 
och utvärderas.  
 
Pedagogiska modeller, lärarsamverkan och ämnesintegrering 
Skolorna arbetar med varierande arbetsformer utifrån elevernas individuella behov där teori och praktik 
vävs samman. Metoder som används är bland annat föreläsningar, filmvisning, dialog och reflektion, 
Case metoder, rollspel, grupparbete, individuella uppgifter etc. Lärandet utgår från ett tematiskt 
förhållningssätt där flera kurser samlas i en gemensam uppgift. Skolornas lärformer utgår från en 
helhetssyn, vilar på en demokratisk värdegrund och ett ämnesövergripande samarbete mellan 
karaktärslärare och kärnämneslärare. Utveckla ämnesintegreringen med andra lärare, exempelvis med 
lärare i svenska och matematik. På detta sätt kan vård och omsorgsfrågan lyftas under svenska- och 
matematiklektioner, vilket leder till bättre språk och dokumentation etc.   
Stor vikt läggs vid likvärdig bedömning och betygssättning. Tillsammans arbetar lärarna för att skapa 
kvalitativa kurser. Lärarna arbetar för att skapa en inspirerande lärmiljö. Stor vikt läggs vid att skapa goda 
relationer, trivsel och trygghet.  
 
Vuxenutbildningen erbjuder ett flexibelt upplägg av studierna för att tillmötesgå vuxenstuderande, som i 
många fall arbetar parallellt med studierna. Som stöd för det flexibla upplägget finns en interaktiv 
lärplattform där kursmaterial läggs upp. Kursmaterialet består av studieguider, lärares reflektioner, 
inspelade föreläsningar och externa webblänkar. Lärplattformen möjliggör kommunikation med lärare 
och handledare i olika forum. Inom vuxenskolan ges möjlighet till validering, se vidare rubriken 
Utbildningsutbud för närmare beskrivning av valideringsförfarandet.  
 

9. Lärande i arbetet 
 

Det arbetsplatsförlagda lärandet följer läroplanens mål. Innan APL förbereder sig eleven såväl teoretiskt 
som praktiskt. Eleven besöker tillsammans med ansvarig lärare sin praktikplats inför praktiken. Efter 
halva praktiken gör ansvarig lärare ett uppföljande besök på elevens praktikplats för ett trepartssamtal 
med handledare och elev. Regelbunden kontakt med lärare under hela praktikperioden är möjlig. Efter 
APL följer skolan upp elevens nyvunna erfarenheter. Eleverna får utvärdera sin APL och i den fortsatta 
undervisningen ligger elevernas APL till grund för lärandet.  
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Det arbetsplatsförlagda lärandet har utvecklats sedan år 2011, inte minst genom VO-college 
Helsingborgs medverkan i projekt MÖTAS. Under projekttiden kom ca 150 nya handledare att utbildas 
för att kunna bidra till en kvalitetssäkrad APL. Gemensamt bedömningsmaterial och material inför 
riskbedömning av arbetsmiljön har tagits fram för att stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.  

Framöver kommer vi arbeta för att utforma självskattnings och utvärderingsmaterial för eleverna samt 
arbeta för att samordna praktikperioderna inom hemvård, vårdboende och funktionshinderområdet. 
Detta för att bidra till en god kvalitet under APL där handledare kan bidra med fullt engagemang. Vi har 
sedan år 2009 haft en handledarutbildning på 100 gymnasiepoäng. Sedan år 2011 har vi följt kursen 
Vårdpedagogik och handledning och haft fem kursdagar. Sedan år 2014 tar vi också med delar av 
Skolverkets nationella handledarutbildning; både de grundläggande modulerna och de för 
lärlingsutbildning. Se vidare http://aplhandledare.skolverket.se/. Utbildningen kommer att genomföras 
regelbundet, dvs. en gång per termin.  
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Bilaga: Verksamhetsplan VO-college Helsingborg 
	
Delmål	 Aktivitet	 Tid	 Ansvar	
Samverkan (a) Skapa förutsättningar för arbetsgruppens 

arbete. (ex. sätta ihop grupper utifrån 
kompetens samt vilken fråga som är 
aktuell etc.) 

  

Samverkan (b) Utveckla samverkan med HR, 
kommunikatörer, SYV:are, 
Arbetsförmedling, ”Smart väg”, internt, 
teknikcollege etc.  

  

Utbildningsutbud (a) Tydliggöra arbetsgivares krav och behov 
inför planering av utbildning 

  

Utbildningsutbud (b) Enas kring kompetenskrav för elever 
med yrkesutgång gentemot 
funktionsnedsättning, psykiatri och 
äldreomsorg  
 

  

Lokalt perspektiv (a) Marknadsföring: Intern marknadsföring  
 
(Presentationsmaterial ex. PowerPoint) 

  

Lokalt perspektiv (a)  
 

Delge pågående projekt och uppdrag för 
ökad samverkan och attraktivitet. 
 
(exempelvis internationella projekt)  

  

Lokalt perspektiv (a) 
 

Planlägga årlig VO-college veckan (v.42), 
gymnasiemässor, öppet hus, 
branschdagar i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, högstadieskolor etc.  
 
(deltagare, marknadsföringsmaterial etc.) 

  

Lokalt perspektiv (c) 
 

Stödja det lokala arbetet med att utveckla 
och konkretisera valideringen som ger 
formell kompetens för personer anställda 
inom vård och omsorg. 
 

  

Hälsoperspektivet (a) Se över möjlighet att erbjuda en 
hälsosam, planerad och trygg övergång 
från skola till arbetslivet för ökad 
attraktivitet, minskad psykiska ohälsa, 
sjuktal, förändrad yrkeskultur samt syn 
på studerande.  
 
(Dialog mellan utbildare och arbetsgivare 
kring hur arbetsgivaren kan skapa 
trygghet; exempelvis yrkesintroduktion 
och introduktionsprogram inkl. 
mentorskap, 

  



13	
	

introduktionsanställning/provanställning, 
plan för väg från praktik till 
semestervik/anställning etc.) 

Kvalitetsarbete och 
uppföljning 
(a+b) 

Årlig verksamhetsplanering, uppstart i 
januari samt uppföljning i december 

  

Kvalitetsarbete och 
uppföljning (c) 
 

Årlig handledarutbildning som alterneras 
mellan utbildarna.  

  
 
 
 

Kvalitetsarbete och 
uppföljning (d) 

Undersöka möjligheten att delta i 
pilotprojekt gällande steg 3 i 
handledarutbildningen 

  
 

Avtal (a+b) Förlänga avtal enligt gällande tidsplan Inlämnat 31 
mars 2016 

 

Kreativ och stimulerande 
arbets- och lärmiljö (a) 

Att på ett strukturerat sätt utveckla 
arbetslivets medverkan i utbildningen, 
vilket underlättar övergången mellan 
skolan och arbetsliv  
 
(Introduktion, samsyn etc.) 

  

Kreativ och stimulerande 
arbets- och lärmiljö (a) 

Undersöka möjligheten att sammanföra 
programråd med VO-college arbete för 
kvalitetssäkring av utbildningen.  
 
(Definiera syfte och mål samt vilka 
frågeställningar på lokal nivå som ska 
beröras. Se över organisation och 
ingående aktörer.)  

  

Lärformer och arbetssätt 
(a)  

Tydliggöra och öka samverkan mellan 
kärn- och karaktärsämneslärare bland 
annat genom 
ämnesdag/informationsdag.  
 
(Språkutveckling, förbättrad 
dokumentation etc.)  

  

Lärformer och arbetssätt 
(b) 

Utveckla samverkan med 
sjukhusbibliotek (FOU-föreläsningar, 
tillgång till databaser (artikelsök etc.)) 

  

Lärande i arbetet (c) Samordna praktikplatserna inom 
hemvård, vårdboende och 
funktionshinderområdet på ett mer 
effektivt sätt. 
 
(organisation, arbetssätt etc.) 
 

  

Lärande i arbetet (c) Samordna APL-perioder mellan skolorna Klart 31 
mars 2016 

 

Lärande i arbetet (a) Utforma och införa självskattnings- och 
utvärderingsmaterial för eleverna för 
förbättrad återkoppling av APL. 
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