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Inledning 
 
Utveckling i lokalt VO-College 
 
En stor styrka i lokalt VO-college är att det har varit en styrgrupp där få personer slutat för andra 
uppdrag och detta har underlättat och förenklat arbetet framåt.  
Aktivitetsplanen som följs upp på varje styrgruppsmöte har också skapat fokus och gett ett mer 
övergripande sätt att följa arbetet mot målen. 
 
Sedan certifieringen 2016 har flera viktiga frågor varit i fokus, samverkats kring och utvecklats. Två 
utbildare har under denna period blivit certifierade Campus Laholm och ARENA utbildning i 
Halmstad. Handledarutbildning steg 1 finns det ett kontinuerligt behov av och utbildningarna hålls i 
Halmstad 3-4 ggr per år.  Under hösten 2020 har Vuxenutbildningen i Falkenberg i samarbete med 
rektorer och lärarrepresentanter från vårt hela college startat upp Handledarutbildning steg 2. 
Planering är också lagd för att kunna ge Handledarutbildningar helt digitalt under våren 2021. 
Arbetsgrupp har utsetts och arbetat fram gemensamma bedömningsunderlag för APL. Ytterligare en 
arbetsgrupp finns för att utse årets handledare i syd och norr, en aktiv handling för att skapa focus 
på APL-handledaren och dess viktiga uppgift. I Halland sker nomineringen via en es-maker enkät som 
dom studerande har möjlighet att använda. 
 
Utvärderingsenkät för studerande att besvara på efter genomgången APL har utformats. Vi behöver 
fortsätta att arbeta med att få fler studerande att svara på denna enkät. 
VO-veckans program har arbetats fram av en arbetsgrupp där utbildare, arbetsgivare, facket och 
processledare deltar för att skapa bredd och mångfald och att även ta med teknik och digitala 
lösningar för både medarbetare och brukare. 
Vård och omsorgscollege Halland har tillsammans arbetat fram ett dokument för att tydliggöra 
arbetsuppgifter, ansvar och roller för medlemmana i styrgrupperna. 
Omvärldsbevakning och inspiration i fortsatt arbete får vi dels genom nätverksträffar som 
processledare deltar i och förmedlar samt från styrgruppens deltagande i utveckling och 
förändringsarbete. Vi behöver öka kunskapen om Vård och omsorgscollege generellt i Halland. Detta 
arbete är redan påbörjat genom att på varje APL träff med berörda ha VO-College med på 
dagordningen för att nå ut med aktuell information. Undertecknandet av nya samverkan och APL 
avtal ger också nytt ljus på vårt arbete och fler uppmärksammar oss som aktiva och intressanta. 
Utbildarna kommer att ge en information om VO-College kontinuerligt och i samband med detta visa 
hemsidan och nyheter där. 
Under 2020 har skolorna med stor kraft ställt om till distans/fjärrundervisning eller kombinationer av 
fjärr- och närundervisning. Därmed har förmågan att genomföra studierna flexibelt och både elevers 
och lärares förmåga att verka genom digitala plattformar ökat markant. En utveckling som kommer 
att fortsätta framöver. 
Vision (önskan om framtida läge) 
 
VO-college Halland skall arbeta med: 

• Bidra till att säkra vårdverksamheternas behov av kvalificerad arbetskraft 
• Skapa modern utbildning av hög kvalité som direkt leder till arbete och lägger en god 

grund för vidare studier  
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• Arbetsgivarna inom samverkan är fortsatt attraktiva arbetsgivare med goda möjligheter 
till yrkesutveckling för de anställda 

 

 
 
Övergripande beskrivning av utvecklingsarbetet (vägen mot önskat framtida 
läge) 
 
Tillsammans i våra styrgrupper, både lokalt och regionalt och i samverkan med andra aktörer vill vi 
vara lyhörda och gemensamt säkra utvecklingen framåt tillsammans med ny teknik och övriga 
hjälpmedel för vård och omsorg.  
Vi ser ju att förhållandena snabbt kan ändras och att ha en struktur som är öppen för nyheter men 
samtidigt bevakar kvalité, säkerhet samt fokus på medarbetare, elever och brukare är nödvändigt. 
 
 
Tidigare mål och genomförda aktiviteter 
 

Mål 1 
Öka attraktionen för vård-och omsorgsutbildning 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Marknadsföringsgrupp   Startades 2017 detta har ökat samarbete 

med utbildarna, arbetsgivarna och SYV. 
Marknadsföringsdag / öppet hus utförs 
av samtliga Gymnasieskolor samt 
möjlighet till “skuggning” (följ en klass) 

 “Skuggning” har ökar antalet ansökningar. 

Upplevelseverkstad 
 
 
 

 4 ggr/ per termin på Vallås äldreboende, 
årskurs 8 bjuds in. Resultat har varit att 
elever sökt Vård och omsorg efter denna 
aktivitet. Aktivitet som högstadieskolorna 
efterfrågar. 
Har under de senaste 5 åren haft 1359 
elever på besök. 
2019 bjöds ca 20 vuxna in för att delta på 
Upplevelseverkstaden i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. 
 
 

PRAO  Prao av elever i årskurs 8 och 9 har 
påbörjats under 2019. 

VO-veckan, föreläsare, workshops, 
information mm 
 

 Har arrangerats med unik temadag/år 
Arbetsgrupp planerar och genomför. 
 

Gymnasiemässan 
 

 Deltagande på gymnasiemässan under ett 
flertal av periodens år. 
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Arbetsgivarna inom lokalt college har 
genomfört vårdintroduktion för 
nyanlända som visat intresse för 
vårdyrket 
 

 Samarbete arbetsgivare/ 
arbetsförmedlingen och 
utbildningssamordnare som gett 
timvikarier till verksamheten. Några elever 
läser nu kurser för att bli vårdbiträde. 
 

“Mingeldagar” där arbetsgivarna/ 
arbetsförmedlingen bjuder in 
arbetssökande/studerande 
 

 Bra sätt för varje specialitet att skapa 
inblick i verksamheten 
 

Årets handledare 
 

 Sedan 2018 utsetts och satt focus på 
handledarens viktiga roll mellan utbildare 
och arbetsliv. 
Arbetsgrupp finns. 

 

 

Mål 2 
Öka antalet utbildningsplatser inom Vård-omsorgscollege Halmstad-Laholm-Hylte 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Certifieringen av Campus Laholm 2019.  60 platser. 
Fler kursstarter på vuxenutbildningen 
och flexibla studier. Utökat kursutbud. 

 Ökat söktryck på Vuxenutbildning. 
Flexutbildningen ökat från 2019 till 2020 
med 35% 

 

Vårdbiträdesutbildning på uppdrag av 
arbetsgivare. 

 Utbildningsprogram i samarbete med 
kommun och privata aktörer. 
 

 

 Rekrytering av fler Vård och 
omsorgslärare. 

 Möjliggör att ta emot fler elever och 
högre kvalité på utbildningen. 

 

Vårdflex  Utveckling av flexibla vårdstudier på 
vuxenutbildningen. Kurser startar i regel 
var femte vecka. Möjliggör studier som 
kan kombineras med arbete. 

 

Certifiering av ARENA utbildning 
(SVOK) i Halmstad 

 Kursstart 2 ggr/år med 20 elever totalt.  

Yrkes SFI/Vårdbiträde  Ger möjlighet att studera vidare till 
undersköterska 

 

Kompetensutbildning via 
äldreomsorgslyftet 

 Pågår i hela college i olika former.  
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Mål 3 
A) Öka andelen elever som slutför vård- och omsorgsprogrammet på ungdomsgymnasierna med 
diplom 
B) Öka antalet elever som slutför vuxenutbildningen inom vård och omsorg med diplom 
  

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
A) Vård och omsorgsprogrammet har 
ökat elever som slutför med diplom 
med 70 % 

 2017, 33 st. diplom 
2019, 56 st. diplom 

B) Flexibel studietakt 
 

 Flexibla vårdstudier med individuell 
studietakt, har möjliggjort för vuxna att i 
större utsträckning ta sig igenom en hel 
undersköterskeutbildning med diplom. 
Flexibla vårdstudier innebär att studierna 
kan bedrivas och slutföras på ett gångbart 
sätt som en del av livspusslet. 

 
B) Ökat antal sökande till 
vuxenutbildningen. 
 

 Ökat antal elever från ungdomsgymnasiets 
introduktionsprogram p g a ökad 
immigration. 
Flexutbildningen ökat från 2019 till 2020 
med 35% 

B) Vuxenutbildningen har ökat med 1% 
som slutför med diplom. 

 2017, 118 st. diplom 
2019, 119 st. diplom 

 

Mål 4 
Kvalitetssäkra valideringen inom VO-college Halmstad-Laholm-Hylte 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Följsamhet till nationella 
valideringsmodellen 

 Samtliga vuxenutbildningarna följer 
modellen. 
Genom start och genomförande av 
Handledarutbildning steg 2 ökar även 
möjligheten med kompetenta 
valideringshandledare. 
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Deltagande på workshop om 
Validering som VO-College höll i juni 
2019. 

 Representanter från utbildare samt Lokal 
styrgrupp deltog. 

 

 

 

Mål 5 
Kompetensbehov hos arbetsgivarna ska speglas i valda yrkesutgångar 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Sedan tidigare har samtliga 
arbetsgivare säkerställt vilka 
yrkesutgångar för anställningsbarhet. 

 Genom VO-College ges information om 
vilka behov som finns. 
Kunskapsbehovet har ökat inom 
äldrevården och den avancerade 
hemsjukvården. 

Lokala och regionala kompetensråd  Vuxenutbildningen är en del av regional 
samverkan kring vuxenutbildning, deltar i 
regionala kompetensråd och driver lokala 
kompetensråd för att säkerställa 
matchningen mellan utbildning och 
kompetensbehov på arbetsmarknaden 
inom bl.a. vård- och omsorg. 

 
 

Mål 6 
Öka tillgången på kvalitetssäkrade APL platser 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
APL-grupp samordnar, nätverk bildat 
 

 Välfungerande och inarbetat nätverk. 
Kontinuerliga träffar.  

Utvecklat APL-modellen. Gemensamt 
omdömesunderlag för APL.  

 Mer inriktad mot lärandemål, mer 
processorienterad. 

Alla arbetsgivare har APL-avtal   
Gemensamt introduktionsbrev till 
elever inför APL har tagits fram och 
används 

  

Utvärdering av APL via es-maker-enkät 
har utvecklats och skall användas 

 Låg andel besvarade enkäter. 
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Mål 7 
Öka antalet utbildade handledare inom VO-college Halmstad-Laholm-Hylte 
 

Aktiviteter Utvärdering Kommentar till resultatet 
Fortgående handledarutbildning steg 1  Utförs 3-4 ggr/år med ca 30-40 deltagare 

per tillfälle.  
Handledarutbildning steg 2 utarbetad.   Gemensamt arbete med Workshop och 

färdigställande av arbetsmaterial 
Handledarutbildning steg 2   Startat hösten 2020 
Medvetet arbete hos arbetsgivarna för 
att säkerställa att utbildade 
Handledare finns på alla enheter. 

 Samtliga enheter har nu utbildade 
handledare. 

 

Färglägg fältet utvärdering enligt nedan 

Uppfyllt 
Delvis uppfyllt 
Inte uppfyllt 

 
 
Nya mål  
De nya målen är de av regional styrgrupp framtagna, till vilka lokala aktiviteter valts. 
 
Aktivitetsplan 
 
Fortsatt kommer aktivitetsplanen följas upp vid alla lokala styrgruppsmöten. 
 
 

Mål 1 
Utveckla lärande på arbetsplatserna för studerande/elever/lärling  
 
Aktivitet Status Ansvarig Kopplat 

till 
kriterium  

Erbjuda Handledarutbildning steg 1 och steg 2 i 
samverkan med lokala utbildare  
 

Pågår Lokal 
styrgrupp 

9,10 

Arbeta för språkutvecklande arbetsplatser även för 
redan anställda 

Planeras Berörd 
arbetsgivare 

1,5,8 
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Skapa utvecklingsinsatser för befintlig vård- och 
omsorgspersonal utifrån det kompetensbehov som 
verksamheten identifierats 

Pågår Berörda 
arbetsgivare 
och utbildare 

2,3 

Öka svarsfrekvensen från APL-utvärderingen till 80 % 
för att kunna använda resultatet 

Pågår Berörd 
utbildare 

8,10 

Ta del av nationella stödstrukturen för 
valideringsmodellen samt säkerställa att uppdaterad 
nationell VO, valideringsmodell används 

Pågår Berörd 
utbildare 

3,9 

I samarbete med NORR ta fram nya underlag för 
omdöme utifrån “nya” utbildningen 

Planeras Regional 
arbetsgrupp 

4,10 

Möjliggöra för fler APL-platser enligt upplägg för nya 
utbildningen 

Pågår Lokal 
styrgrupp 

9.10 

Möjliggöra och underlätta för utveckling inom 
digitalisering i samarbete med andra aktörer 

Pågår Lokal 
Styrgrupp 

2,4 

Fortsatt utveckling av lärlingsutbildningen Pågår Berörda 
arbetsgivare 
och utbildare 

3,9 

 

 

Mål 2 
Skapa och öka förutsättningar för rekrytering av rätt kompetens inom vård och omsorg 
 
Aktivitet Status Ansvarig Kopplat 

till 
kriterium  

Anpassa APL utifrån nya utbildningen Planeras Regional/ 
Lokal 
styrgrupp 

10 

Ökad samverkan mellan VO-College och studie och 
yrkesvägledare samt arbetsförmedlare för att ge 
intresserade sökande bra information om utbildning och 
aktuell arbetsmarknad 

 

Planeras Lokal 
styrgrupp 

2,3 

Via APL öka förutsättningarna hos de studerande i 
användandet av digitala verktyg 

Pågår Lokal 
styrgrupp 

8 

Erbjuda utbildning enligt Äldreomsorgslyftet Pågår Berörd 
kommun 

2,4 

Öka förutsättning för kompetensutveckling för redan 
anställd personal  

Pågår Lokal 
styrgrupp 

2,9 

Skapa intresse för att fler män söker och vill arbeta kvar 
inom vård och omsorg 

Planeras Lokal 
styrgrupp 

4,9 
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1. Varför Vård- och omsorgscollege?  
Det övergripandet syftet med Vård- och omsorgscollege i Halland är att trygga regionens framtida 
behov av välutbildad personal inom vård och omsorgssektorn. Genom vår regionala och lokala 
samverkan vill vi skapa de bästa förutsättningarna för detta. 
På arbetsgivarsidan är samtliga tre kommuner samt Attendo och Region Halland representerade i 
Lokal Styrgrupp Halmstad-Laholm-Hylte. 
Samtliga kommunala utbildningsanordnare i länet med vård och omsorgsutbildare är certifierade 
samt Drottning Blankas Gymnasieskola och ARENA utbildning båda i Halmstad. 
 
 
 

 Program Antagna elever 
läsåret  
2018-2019 

Antagna elever 
läsåret 
 2019-2020 
 

Antagna elever 
läsåret  
2020-2021 
 

Sannarps 
Gymnasiet 
Halmstad 

VO-programmet 30 31 32 

Drottning 
Blankas 
gymnasieskola 
Halmstad 

VO-programmet 23 26 27 

Halmstad 
kommunala 
vuxenutbildning 

VO-programmet 
Vårdbiträdesutb 

60 
7 

153 
16 

162 
26 

Praktiska 
gymnasiet 
Halmstad 

VO-programmet 20 19 18 

Sturegymnasiet 
Halmstad 

Lärlingsutb. 4 4 5 

ARENA utbildning 
Halmstad 

Vårdbiträdesutb 0 20 20 

Hylte 
Kommunala 
vuxenutbildning 

VO-programmet 40 
 
 

42 
 
 

36 
 
 

Campus Laholm VO-programmet 36 42 49 
     

 
Befolkning Hallands län 
Halland har en god befolkningsutveckling. Sedan 1970 har Hallands folkmängd ökat med 65 procent. 
Sverige som helhet ökade med 27 procent under samma period. 

Den positiva befolkningsutvecklingen i Halland fortsatte även under 2019. Antalet invånare i länet 
ökade med 4 496 personer, vilket är något mindre än 2018. Procentuellt innebär det att Halland 
hade den tredje största folkökningen i landet 2019 efter Stockholms län och Uppsala län. 

Hallands befolkning uppgick till 333 848 invånare den 31 december 2019. Halmstad, som passerade 
100 000 invånare under 2018, hade vid det senaste årsskiftet en befolkning som uppgick till 102 767. 
I fem av länets kommuner ökade befolkningen och procentuellt ökade den mest i Laholm. I Hylte 
minskade befolkningen marginellt. 
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Invandring ligger fortfarande bakom en betydande del av folkmängdsökningen i Halland, men inte i 
lika stor utsträckning som de föregående åren. Invandringen svarade för 40 % av den totala 
folkökningen, att jämföra med 47 % 2018 och 54 % 2017. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott 
bidrar med andra ord till en större andel av befolkningstillväxten. 

2019 hade samtliga kommuner i länet ett födelseöverskott och fem kommuner fick också ett tillskott 
via flyttningar från övriga landet. Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott ligger relativt stabilt 
över tid. Invandringen varierar däremot beroende på förändringar i omvärlden och i den nationella 
migrationspolitiken. Det är alltså nivåerna på invandringen som till stor del förklarar variationerna i 
befolkningsutvecklingen över åren. 

 

Andelen tillsvidareanställd vård-och omsorgspersonal som helt eller delvis saknar utbildning 
motsvarande vård- och omsorgsprogrammet i procent 

Arbetsgivare 2020 2016 
Region Halland 0 0 
Hylte 20 21 
Halmstad 
Hemvårdsförvaltningen 

17 22 

Laholm 15.5  23 
Halmstad Socialförvaltningen 10 25 
Attendo 22 12,5 
   

 

 

 

 

Pensionsavgångar för undersköterskor i procent kommande fem år 

Arbetsgivare 2021-2026 2016-2021 
Region Halland 21  23 
Hylte 15 10 
Halmstad 
Hemvårdsförvaltningen 

16 23 

Laholm 12,5 20 
Halmstad Socialförvaltningen 15 16 
Attendo 7,3 11,7 
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  Andel 65 år och äldre av befolkningen 2019 i procent. 

Kommun/Region Andel 65 år och äldre 

Falkenberg 24,1 

Halmstad 20,6 

Hylte 22,1 

Kungsbacka 19,8 

Laholm 25,0 

Varberg 23,5 

Hallands län 21,8 

Riket 20,0 

Källa: Statistiska centralbyrån  

 

 
2. Samverkan 

 
 
Genom att vi har bildat olika arbetsgrupper med fokus mot specifika mål sker samverkan tydligt 
och enkelt. På lokala styrgruppsmöten finns representanter från alla arbetsgrupper som delger 
och redovisar hur arbetet fortgår mot målen i aktivitetsplanen. Eftersom utveckling och 
förutsättningar förändras snabbt tillkommer nya arbetsgrupper. 
Under VO-veckan anordnas aktiviteter genom Marknadsföringsgruppen som är en samverkan 
mellan utbildare, arbetsgivare och fackförbundet Kommunal. Aktiviteter har haft fokus på de 
studerande som går utbildningen men också handledare och övrig vårdpersonal är välkomna. Vi 
vill se de studerande som bra ambassadörer att föra intresset vidare i sina nätverk. Tematiserade 
aktiviteter har samlats till en dag i den årliga VO-veckan med mycket positiv respons. I samband 
med detta har också Årets handledare utsetts.   
 
Arbetsgivarna har samverkat genom olika projekt för nyanlända för att få dessa intresserade för 
vård och omsorg och söka utbildningar. DUA projekten (delegationen för unga och nyanlända till 
arbete) har varit ett sådant forum som stärkt samverkan mellan arbetsgivarna och 
arbetsförmedlingen och öppnat upp dörrarna för nyanlända att kunna arbeta och utbilda sig 
inom vård och omsorg. Ett annat samarbete har varit REKO (rekrytering till omsorg) där 
arbetsgivare, arbetsförmedling och utbildningsanordnare har samarbetat kring studier som leder 
till anställning direkt. 
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De lokala utbildningsarrangörerna bidrar till vår handledarutbildning så att arbetsgivarna får 
handledare med den efterfrågade kompetensens som rollen kräver. Samverkan har också skett i 
olika arbetsgrupper med representanter från hela länet vilka arbetat fram gemensamma 
bedömningsunderlag till APL samt riktlinjer inför starten av handledarutbildning steg 2, 
validering mm. 

        
 Upplevelseverkstad riktad till vuxna i samarbete med arbetsförmedlingen har också startats upp 
för att öppna upp för fler intressenter och varit mycket uppskattat. 

Arbetsgivarna har också en samverkan med ung omsorg, ungdomstrainee och prao för att väcka 
intresse för vårdarbete och utbildning. 

Alla elever i årskurs 8 bjuds in till en halvdag på Upplevelseverkstaden där olika prova- på-
aktiviteter inom vård och omsorgs erbjuds. 

Mingeldagar för studerande på Vård-och omsorgsprogrammet för att öka intresset för arbete på 
sjukhuset. 

För nyanlända har bland annat prova-på-aktiviteter skapats för att ge intresse för vård och 
omsorg och på detta praktiska sätt synliggöra bredden av vårdyrket. 

Under certifieringsperioden har samverkan kring APL-platserna utvecklats och blivit mycket 
bättre. I dag finns ett nätverk för dessa frågor. Alla vet vem vi vänder oss till och en större 
förståelse för varandras verksamheter finns och kan på detta sätt vid behov stötta och hjälpa 
varandra samtidigt som möjligheter ses. 

Nationella riktlinjer diskuteras vid styrgruppsmöten-regionalt och lokalt och tillsammans arbetar 
vi för att följa dessa riktlinjer inom handledarutbildning, diplom och validering. 
Samtliga parter har kollektivavtal 
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3. Utbildningsutbud 

 
Utbudet idag utgörs på gymnasial nivå; Sannarpsgymnasiet, Drottning Blankas gymnasium, Praktiska 
gymnasiet, Sturegymnasiet, Hylte gymnasie och vuxenutbildning samt Campus Laholm gymnasium 
och vuxenutbildning. 
För vuxna sker det i dag via Hylte, Campus Laholm, Halmstad kommunala vuxenutbildning samt 
ARENA utbildning i Halmstad. Antal elever som går programmet, v g se tabell under punkt 1. 

 
 
 
 Halmstads kommunala vuxenutbildning 

Erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, 
särskild utbildning för vuxna och gymnasial vård- och omsorgsutbildning året runt.  

Vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning omfattar 1500 poäng och bedrivs i olika 
studieformer såsom skolförlagda studier, flexibla studier, lärlingsstudier, validering och yrkessfi-
vårdbiträde. Det finns fyra yrkesinriktningar att välja emellan: psykiatri, funktionsnedsättningar, 
äldreomsorg och akutsjukvård. Studierna kan ske på heltid eller deltid. Antagningen sker fyra – 
tio gånger per år, varierande beroende på vilken utbildning som söks. Under 2020 var 213 elever 
inskrivna inom Vård och omsorgsprogrammet. 

Eleverna får en detaljerad kursguide där det framgår vad som förväntas av dem - uppgifter, 
närvaro i examinationer och/eller praktiska moment. Kommunikationen med läraren sker 
mestadels via lär plattformen It´s Learning.  

Omfattningen av APL bedöms individuellt och är beroende av elevens tidigare vårderfarenheter 
och kunskaper. För de som inte har någon tidigare erfarenhet ingår tolv veckors APL. 

Skolan har sedan tidigare internationellt utbyte med Senegal genom SIDA.  

 

 
Drottning Blankas gymnasieskola Halmstad 

Bedriver utbildning inom vård och omsorg sedan 2009 och har under våren 2020 totalt 67 elever 
inskrivna på skolans vård- och omsorgsprogram (alla tre årskurser). Utbildningen vänder sig till 
ungdomar som är intresserade av att arbeta med människor i behov av vård i ett brett perspektiv 
och inom hälsoperspektivet. Två inriktningar erbjuds ”Hälsa och Omsorg” och ”Räddningsmedicin” 
fördjupningarna läser eleverna kurser som leder till anställningsbarhet inom LSS respektive 
äldreomsorg samt sjukvård. Totalt ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande i skolans vård- 
och omsorgsprogram.  

Praktiska Gymnasiet Halmstad  



 

16 
 

Är ett yrkesgymnasium som funnits sedan 2007. På vård- och omsorgsprogrammet går 58 elever 
fördelat på tre årskurser. Fördelningen män/kvinnor ligger på 50 % vilket är unikt och mycket positivt 
i det största kvinnodominerande yrket. I våra klasser finns också en etnisk bredd. Skolverkets 
gymnasiegemensamma och programgemensamma kurser och fördjupningskurserna är inriktade i de 
fyra utgångarna: Hälso- och sjukvård – Akutsjukvård och Medicin2, Funktionshinder – 
Specialpedagogik 2, Socialpedagogik och Friskvård- och hälsa, Äldreomsorg- Äldres hälsa- och 
livskvalitet och Vård och omsorg vid demenssjukdom, Psykiatri - Psykiatri 2 och samhällsbaserad 
psykiatri. Utöver det kan eleven välja Vårdpedagogik och handledning samt Hemsjukvård som 
fördjupning eller individuellt val. Eleverna har utrymme i sin studieplan att bli behöriga för fortsatta 
studier på högskola, yrkeshögskola eller börja arbeta direkt efter gymnasiet som undersköterska. 
Under elevernas tre år har de även 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Skolan har sedan 5 år tillbaka 
ett internationellt samarbete med Spanien dit elever kan söka för att göra tre veckors 
arbetsplatsförlagt lärande för att få internationellt perspektiv. Tillsammans med de andra 
gymnasieskolorna finns vi på gymnasiemässan. Vi anordnar också skolbesök, tar emot “elev för en 
dag” och marknadsför oss i sociala medier.  

Sturegymnasiet, Halmstad 

Ungdomsgymnasium som bedriver utbildning inom vård och omsorg sedan 2011 och har under 
våren 2020 totalt 14 elever, fördelat på tre årskurser, inskrivna på skolans Vård- och 
omsorgsprogram. 

Här läser eleven Vård- och omsorgsprogrammet som Lärlingsutbildning. Utbildningen har samma 
innehåll och examensmål som dess skolförlagda motsvarighet. Behörighetskraven för att bli antagen 
är också desamma. Den stora skillnaden är ett annat sätt att lära, dvs att den största delen av 
yrkeskunskapens lärs ut ute i de olika verksamheterna. Du kan bli behörig för fortsatta studier på 
högskola, yrkeshögskola eller kan börja arbeta direkt. Yrkesutgångar som vi erbjuder är 
funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, psykiatri samt äldreomsorg. 

Vi använder oss av lär plattform Unikum, Teams, Loopme samt Google Classrom 

Sannarpsgymnasiet, Halmstad 

 Bedriver vård- och omsorgsutbildning för gymnasieelever. Vi har yrkesutgångar inom akutsjukvård, 
barn- och ungdomssjukvård, psykiatri, specialpedagogik samt äldres hälsa och livskvalitet. Eleverna 
har 15v APL, fördelat på tre år. Vi använder lär plattform Teams samt Unikum. Vi bedriver 
kompetensutveckling av personal inom yrkeslivet, genom Handledarutbildning steg 1. Har under 
våren 2020 totalt 82 elever inskrivna på skolans vård- och omsorgsprogram. 

 

Arena utbildning, Halmstad 

Startade sin utbildning i jan-2020 och har ett avtal med arbetsförmedlingen om att bedriva 
arbetsmarknadsutbildning för vårdbiträde. Varje år finns möjlighet till två starter med upp till 20  
elever totalt. Utbildningen avser att möta arbetsmarknadens lokala kompetensförsörjningsbehov av 
denna yrkesgrupp. Utbildningen består av en förberedande utbildningsdel och en yrkesdel. Den 
förberedande delen består av två moduler, en test- och kartläggningsmodul och en basmodul som 
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främst är till för elever som behöver mer grundläggande kunskaper kring svensk vård och 
samhällsorientering eller som av andra skäl behöver en längre tid för att förberedas inför den 
yrkesinriktade utbildningen. 

Yrkesutbildningen består av Skolverkets nationella yrkespaket för vårdbiträde 800p samt två 
perioder av APL. Som lär plattform används Exlearn. 

 

 

Hylte kommuns Gymnasie- och vuxenutbildning  

Hylte Kompetenscentrum har erbjudit Vård- och omsorgsutbildning sedan 2008 på gymnasial-och 
komvuxnivå. Eleverna erbjuds ALP motsvarande 15% av utbildningen. Utbildningen är i första hand 
skolförlagd men vi tillämpar även flexibelt lärande via Google classroom och Zoom. Läsåret 19/20 
hade vi totalt 46 registrerade elever. 

 Vi anordnar även “Vårdintro”, som är en kursen för vuxna som vill testa på vårdyrket. Kursen är på 
2x10 veckor där deltagarna får en praktisk och teoretisk inblick i yrket. 

 

Campus Laholm- Gymnasium- och Vuxenutbildning  

Utbildningspaket vuxenutbildning: Vårdbiträde (800p) och undersköterska (1550p) 

Inriktningar USK (300p):  

• Funktionshinder (LSS) 
• Hälso- och sjukvård 
• Psykiatri 
• Äldreomsorg 
• Barnsjukvård 

Utbildningarna är sökbara för medborgare inom samverkansområdet Laholm-Halmstad-Hylte-
Falkenberg-Varberg och har två starter per år med ca 30 elever per kursstart och med viss möjlighet 
till sidoantagningar. Läsåret 20/21 är 49 elever antagna till vård- och omsorgsprogrammet. 

Under 2020 har en fem-dagars expressutbildning genomförts för ett hundratal kommunalt anställda 
i syfte att öka beredskapen i händelse av akut personalbrist inom omsorgen. 

Ett fåtal platser som Osbecksgymnasiet på Campus Laholm genomfört som 
omvårdnadsprogrammets gymnasiala lärlings anställning utbildning (GLA) avvecklas successivt och 
ersätts av renodlade yrkespaket på VUX. 
 
 

 Att arbeta med kompetensutveckling för redan anställd sker under olika former. I vårt college sker 
insatser efter det lokala behovet och efterfrågan.  Halmstad kommun arbetar med kompetensportal 
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för att skapa vägar för kompetensutveckling och karriär inom yrket på arbetsplatsen. Detta gör 
arbetet mer attraktivt både för befintlig personal och för nyrekrytering. 

Inom Halmstad Kommun finns även en pågående satsning på validering för anställda inom vården, 
inom ramen för Vård- och omsorgscollege med ca 30 valideringar per år. Utöver detta har det 
parallellt startas upp en satsning inom ramen för Äldreomsorgslyftet. 

Laholms Kommun har genom samarbete med Campus Laholm skapat möjligheter för redan anställd 
personal (både visstidsanställda och tillsvidare anställda) att studera hela VO-program eller enstaka 
kurser.  

Hylte kommun har stort behov av att rekrytera utbildade undersköterskor de kommande åren. För 
att främja kompetensförsörjningen har utbildare och arbetsgivaren tillsammans, utarbetat ett 
utbildningspaket som syftar till anställning som serviceassistent och vårdbiträde. Syftet med dessa 
utbildningar är att tillse att Kommunens personalbehov tillgodoses på kort sikt. Som en 
vidareutveckling av DUA introduceras nysvenskar och andra svenskar med låg språklig- och låg 
utbildningsnivå, med lokal förankring, till att ta steget in i utbildning och yrkesliv. Kommunens 
övergripande mål är att dessa medarbetare ska kunna fortsätta att utbilda sig parallellt med arbetet 
för att uppnå behörighet som undersköterska. Studierna varvas med regelbunden praktik inom 
äldreomsorgen. 

 

 
 
4. Regionalt/lokalt perspektiv 
 
Genusperspektiv och mångfald är en naturlig del i utbildningsanordnarnas arbete utifrån rådande 
lagar, förordningar och rekommendationer kring likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna. 
Handlingsplan mot kränkande behandling finns som en naturlig del i verksamheten och i 
undervisningen. 

Nationella riktlinjer tas alltid upp och diskuteras först på Regional nivå och sedan på lokal nivå. 
Beroende på var kunskap och erfarenhet finns arbetar vi sedan vidare med att utveckla det så att 
vårt college får bästa hjälp av riktlinjerna. 

Likabehandlingsplaner finns hos utbildarna där genus och mångfald ingår.  På arbetsgivarsidan finns 
det olika policy och arbetsmiljöarbete ex pågår HBTQ certifiering hos vissa arbetsgivare.  
Omvärldsbevakning ligger i tiden både hos utbildare och elever och vävs in i utbildningarna under 
olika ämnen. När det gäller internationalisering har en del utbildningsgivare kontakt med andra 
länder och studenter har fått möjlighet till APL genom detta samarbete.  

Processledaren deltar och är aktiv på VO-college nationellt via träffar, utbildning och information 
och ses som en sammanhållande länk i arbetet.  

Marknadsföring sker på olika sätt i vårt college t.ex. samarbete med Arbetsförmedlingen och 
utbildare i projekt med att nå de personer som står långt från arbetsmarknaden och personer som är 
nysvenskar. Kartläggning som ger praktik och efter praktikmöjligheter till studier inom Vård och 
omsorg som kan leda till anställning. 
 I Halland jobbar vi med projektet Digga Halland vars främsta syfte är att ge kvinnor och män i Vård-
och omsorgssektorn kompetensutveckling inom digitalisering. Att därigenom skapa förutsättningar 
för medarbetarna, till största delen kvinnor att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö och 
därmed få en stärkt ställning på arbetsmarknaden är viktigt. Genom digitala innovationer ska vi hitta 
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smarta lösningar som är bra för både brukare och personal. Ekonomiskt hållbart och attraktivt för 
unga medarbetare som står inför sitt yrkesval eller de som står inför ett karriärbyte. Att använda och 
utveckla den digitala tekniken skall syfta till att minimera risker för glömska/ mänskliga faktorn. 
 
 
Flera arbetsgivare arbetar med kompetenstrappor för att skapa vägar för ett kompetensutvecklande 
arbete och en karriär inom yrket som undersköterska på arbetsplatsen. Detta är ett tydligt sätt att 
göra arbetet mer attraktivt för arbetssökande. 
 
Pedagogerna möter verksamheterna i kommunen regelbundet för att ha en bra samverkan och 
försäkra sig om att eleverna möter efterfrågad kunskap. Genom kontakt med de olika 
yrkesinriktningarna skapar sig pedagogerna vetskap om nya tekniker som sedan implementeras i 
kurserna för att eleverna ska möta nya krav, kunna effektivisera verksamheterna och öka 
flexibiliteten. Det förs regelbundna diskussioner om vilka kompetenser som framtidens anställda 
inom vården behöver ha för att vara attraktiva och bidra till verksamhetens utveckling och ligga i 
framkant. 
Under 2020 har en del av utbildarna skapat särskilda utbildningsprogram som etablerades med kort 
varsel för att säkerställa personalreserv under Covid19–pandemin. 
 
Vi marknadsför oss också under gemensamma aktiviteter på VO-veckan då både elever, chefer, 
arbetsförmedlingen mm bjuds in. Här koras också årets Handledare. 

När Handledarutbildningar Steg 1 och 2 genomförs görs också en information och marknadsföring av 
VO-college. 

Region Halland arbetar med mångfalds-och genusaspekt redan från platsannons och under 
anställning. En stor del av de anställda har en annan geografisk och eller etnisk bakgrund än “svensk” 
liksom de patienter och anhöriga vi möter. Vikten av den kunskapen det tillför är stor. 

Genusperspektiv och rätten att definiera sig som den man är skall respekteras likt oavsett. Vi skall 
arbeta för en miljö där alla, kollegor, patient och närstående inte känner sig negativt särbehandlade. 

 
 

5. Hälsoperspektivet 
  
 
Hälsoperspektivet genomsyrar Vård- och omsorgsprogrammets kurser och är en viktig del i arbetet 
med eleverna. Att förstå hälsa, både utifrån sig själv och för andra, är en viktig del för att kunna klara 
av både studier och arbete. Tidigt i utbildningen läggs fokus på det salutogena förhållningssättet och 
det ser vi att det påverkar hur man tänker på hälsa, både för egen del och för andra. 
Verksamheten lägger också fokus på ett gediget elevhälsoarbete och dess påverkan på elevernas 
egen hälsostatus, man medvetandegör vikten av bra hälsa. 
 Lärarna informerar om de olika APL platserna för eleven i god tid innan perioden. Eleverna har 
genomfört utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik innan de går ut i APL. Rutin finns att 
Hälsodeklaration avseende MRSA och TBC följs också upp innan APL -placeringen. Det ges 
information om försäkringar och systematiskt kvalitetsarbete, både innan APL och när de är ute i 
verksamheterna. Under 2020 har särskild tonvikt lagts på luftburen smitta. 
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Arbetsgivarna arbetar med heltid som norm och med hälsosamma scheman för att man ska må väl 
och arbeta kvar inom yrket. Ett gott sätt att ta ansvar för sin personal och ett bra sätt att visa sig som 
en attraktiv arbetsgivare. 
Samtliga arbetsgivare har olika former av bidrag och aktiviteter kopplade till friskvård och 
Skatteverkets friskvårdsregler. Hälsoinspiratörer finns på flera arbetsplatser. 
När det gäller hot och våld finns policys, handlingsplaner och olika utbildningsinsatser. Detta gäller 
även kränkande särbehandling. 
Kontinuerlig utbildning och uppföljning av förflyttningsteknik för vård och omsorgspersonal. 
Ergonomi ingår vid introduktion av såväl tillsvidare anställning som vid sommarvikariat. För att 
stärka och betona vikten av att leva hälsosamt är de flesta arbetsplatserna rökfria. Hälsoinspiratörer, 
hälsosamtal med chef, stresshantering samt väl fungerande elevhälsoteam ligger till grund för visat 
intresset både från utbildare och arbetsgivare för ett starkt hälsoperspektiv. Nyttigt utbud i 
skolkaféer ger ett sammantaget grepp om hur viktiga våra levnadsvanor är. 
Under VO-veckan har också Hälsoperspektivet belyst genom föreläsare om bland annat psykisk 
ohälsa mm. 
 
 
 
6. Kvalitetsarbete/Uppföljning 

 
Varje lokalt college skriver en årlig verksamhetsberättelse som ger en bra översikt och uppfattning 
om årets arbete. 
Verksamhetsuppföljning sker årligen av nationella kansliet där regional styrgrupp gemensamt med 
lokala styrgrupperna svarat för uppföljning. 
På varje styrgruppsmöte har vi vår aktivitetsplan som vi reviderar, funderar och omformulerar efter 
hur vi utvecklat vår aktivitet. Detta ser vi som en bra struktur i vårt arbete. 
Vi har utarbetat en studerandeenkät som visar på mycket goda resultat dock med reservation på låg 
svarsfrekvens varför någon sammantagen slutsats inte kan göras-inte heller att lämna ut till 
respektive APL-plats. Där måste fokus ligga på att få fler att fylla i och göra utvärderingen så att vi 
har ett underlag som kan ge förbättringar både för verksamheterna /eleven/utbildarna. Därför har vi 
satt detta som aktivitet under nya mål. Enkäten tas sedan våren 2021 upp på APL-träffarna för att 
öka deltagandet och vi ser redan att det gett resultat i svarsfrekvensen. 
Deltagare på handledarutbildningen får också en webbaserad utvärderingsenkät efter utbildningen. 
Resultaten är goda men under 2020 har svarsfrekvensen varit låg .Här måste utbildarna informera 
deltagarna om vikten att fylla i enkäten för att kunna behålla hög kvalité och vara uppmärksamma 
på behov som efterfrågas. 
 
Utbildarna har sitt systematiska kvalitetsarbete som påvisar eventuelle brister eller svaga länkar som 
får uppmärksammas och tas upp i lokal styrgrupp. 
 
 
7. Avtal 
På lokal nivå finns samverkansavtal och APL-avtal. Avtalen undertecknas efter 
certifieringsbesöket är genomfört. Avtalen bifogas också i den regionala ansökan. 
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8. Kreativ och stimulerande lärmiljö 
 
Vi strävar efter att ha kreativa lärmiljöer med modern teknik och utrustning som förbereder och 
underlättar i arbetslivet. 
Vi har förlagt våra styrgruppsmöten mellan de olika utbildningsanordnarna och med fokus på att se 
metodrum och hur dessa används samt elevernas studierum på skolan – på så sätt har alla en 
gemensam bild att utgå ifrån. Sedan våren 2020 är det av förklarliga skäl uppehåll i detta 
alternerande då våra möten är förlagda digitalt. Det är bra om lärmiljön är så lik kommande 
arbetsplatser och att metodrummen som används är uppdaterade och moderniserade för att kunna 
hålla hög kvalité.  

Utvecklingen går fort framåt inom detta område och inte minst fick den digitala undervisningen en 
kompetenshöjning för alla i samband med Covid-19 omställningen, samtidigt som vikten av fysiskt 
övande blev mer synligt. 

Utbildarna använder sig av olika lärplattformar såsom Teams, Zoom, Schoolsoft, Classroom, Unikum, 
Loopme mm. De används bland annat till elev/föräldrakontakt och för att lägga ut 
undervisningsmaterial. 

Inför APL får eleverna genomgång av rutiner vid dokumentation samt teoretisk genomgång i skolan. 
VI arbetar 1 till 1 dvs alla elever har egen dator. Det finns stor teknisk kompetens i 
pedagoggrupperna med fortlöpande kompetensutveckling.  Alla har god teknisk utrustning i lokaler. 
Mer interagerande lärplattformar har testats där elever interaktivt kan hantera människokroppens 
delar.  Elever med annat modersmål än svenska har tillgång till Inläsningstjänst (ILT) där mycket av 
kurslitteraturen finns inläst på olika språk. För de elever som har behov av extra stöd kring 
studieteknik m.m. erbjuds handledning med speciallärare. Under APL har både elever, lärare och 
handledare tillgång till Loopme, en webbaserad plattform som även laddas ner i APP form där man 
kan interagera med elev och handledare. Detta främjar en bra process i det aktiva lärandet ute på de 
olika APL/lärlingsplatserna. Det bjuds in till gästföreläsningar samt studiebesök och temadagar när 
möjlighet ges.  
 
Skolorna erbjuder ett välfungerande bibliotek, där personal finns tillgängligt varje dag. Elevinflytande 
sker genom en ständig dialog med eleverna men även i organiserad form såsom klass, program, 
samt skolforum.  
Flera av de läromedel som används finns att tillgå på flera olika språk (fysiskt eller digitalt). 
Metodrum finns och med olika utrustning såsom HLR dockor, kateteriserings set, venprov, 
blodtrycksmashetter, sårtvätt, lindning av ben etc. 

Eleverna bjuds in till elevsamverkan för att ge ytterligare möjlighet till delaktighet och inflytande i 
dom olika kurserna. Här deltar också kurator, rektor, språkstöd och övrig berörd personal. 
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9. Läroformer och arbetssätt 
 
 

• Så här arbetar vi med erfarenhetsutbyte, mellan utbildningsanordnare och arbetsliv 
 

Regelbundet samarbete sker mellan skolan och verksamheterna för elevernas lärandeprocess såväl 
praktiskt som teoretiskt. Programråds träffar sker regelbundet där utbildningsanordnare samt 
arbetslivet deltar. Skolorna bjuder även in externa föreläsare samt genomför studiebesök. 
Samverkan sker kring APL-platsernas fördelning utifrån behov. 

 
 
• Studerandeinflytande  
 

Eleverna bjuds in till elevsamverkan för att ge ytterligare möjlighet till delaktighet och inflytande i 
dom olika kurserna. Detta kan ske under olika former såsom trepartssamtal, rektors hearing mm Här 
deltar också kurator, rektor, språkstöd och övrig berörd personal. 

Genom klassråd, elevskyddsombud och matråd ges eleven möjlighet att aktivt påverka och stimulera 
till ökat studerande inflytande. Genom att arbeta med skolans systematiska kvalitetsarbete läggs en 
bra grund inför fortsatt arbete med kvalitetsuppföljning på kommande arbetsplatser. 

Inom vuxenutbildningen finns stor möjlighet att påverka studiehastigheten och också möjlighet att 
läsa vissa kurser på distans, planering görs när den individuella studieplanen läggs upp. Möjlighet till 
validering finns och utgår från VO-College nationella riktlinjer. 

Utvärderingar görs i olika former hos utbildarna både under pågående utbildning samt vid 
kursavslut. En gemensam APL-utvärdering för hela vårt VO-College har utformats.  

 

 
• Lärarsamverkan och ämnesintegrering  
 

Vid lärlingsutbildning integreras flera ämnen/kurser för att eleven ska få helhetsperspektivet 
exempelvis specialpedagogik och psykiatri.  

I Yrkes SFI samarbetar lärare från vård - och omsorgsprogrammet med språklärarna och språkstöd. 

Under certifieringsperioden har en arbetsgrupp av lärare inom länet samordnat 
bedömningsunderlagen vid APL till enhetliga. Ett arbete som kommer att återupptas för att 
uppdateras utifrån den nya gymnasiereformen 2021. 
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•  Möjlighet till validering, teoretisk och praktisk, regionalt eller lokalt  
 

Möjlighet till validering av både teoretiska och praktiska kunskaper finns och utgår från VO-College 
nationella riktlinjer. Här utvecklas arbetet ständigt och ett validerat förhållningssätt råder.  
Genom att Handledarutbildning steg 2 startats kommer kvalitén under APL att kunna höjas för dom 
som valideras. 

 
•  Sammanhållna arbetsdagar. 
 

Sammanhållna arbetsdagar är viktiga för eleven både under teoretiska skoldagar och APL och 
eftersträvas för att kunna erbjuda en sammanhållen lärodag. 

 
• Möjlighet till distansutbildning (gäller Vux)  

 
  Vuxenutbildarna erbjuder en flexibel studieform som kan formas utifrån elevernas behov.                     
Utbildningen kan läsas mer eller mindre på distans men betygsgrundande, obligatoriska                         
kursmoment och metodövningar som inte är möjliga på distans genomförs på skolan.  Studierna är 
individuellt anpassade och olika studietakt erbjuds. 

 
• Flexibilitet och mångfald i teori och praktik samt flexibilitet i studie- och examinationsformer  
 

 Utbildarna erbjuder olika studieformer i form av skolförlagdundervisning men även flex- och             
distansundervisning, dessa flexibla lösningar skapar möjlighet att kombinera studier med arbete    
eller föräldraledighet. Vi erbjuder även lärling där 30% skolförlagdundervisning kombineras med    
70% praktik i vårdverksamheter. I Yrkes SFI- vårdbiträde integreras vårdkurser och språkstudier för 
att passa individen bäst. Vi erbjuder flexibla lösningar när det gäller schema och kursupplägg. 

 
Varierande examinationsformer i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, 
skriftliga salsprov men också redovisning digitalt och examinationer i metodrum skapar möjligheter 
för fler att kunna slutföra sin utbildning.  

 
 

 
 
10. Lärande i arbete 

 
 

Arbetsplatsförlagt lärande - APL - är en viktig del i utbildningen för att eleven ska nå kursmålen, få en 
yrkesidentitet och bli anställningsbar. Utbildningsanordnare, arbetsgivare och elev har alla ansvar för 
att eleven ska få ett arbetsplatsförlagt lärande med hög kvalitet. En elev kan vara en ungdom utan 
tidigare erfarenhet av arbetslivet eller en vuxen med arbetslivs- och livserfarenhet. Handledningen 
ska vara till hjälp och stöd för eleven att uppnå kursens mål och genom nya kunskaper och insikter 
utvecklas som individ och professionell yrkesutövare. Handledaren företräder sitt yrke och sin 
organisation på ett professionellt sätt och ska vara ett gott föredöme för eleven under den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Lärare besöker arbetsplatsen för trepartssamtals minst en 
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gång under APL-perioden och om behov finns oftare. Efter utförd APL sker en uppföljning på 
skolan med lärare och elev. 
Utbildarna lämnar in beställningar på antalet APL-platser två gånger per år och med hjälp av 
samordnare för kommun och regionen fördelas platserna.  
På alla arbetsplatser finns utbildade Handledare som skall ges möjlighet att avsätta tid för 
handledaruppdraget. Eget ökat behov av denna tid har setts då många inte har svenska som 
modersmål. Att arbeta med språket på arbetsplatserna finns med i våra nya mål. Ett ständigt behov 
av att fler får möjligheten av att gå Handledarutbildningen finns då det sker en kontinuerlig ny 
rekrytering på arbetsplatserna. 
Gemensam mall till introduktionsbrev har tagits fram och skickas ut till eleverna innan de börjar sin 
APL. 
Eleverna lämnar in hälsodeklaration avseende MRSA och TBC innan de påbörjar APL. 
Terminsvis följs elevernas återkoppling upp av APL via gemensam enkät för vårt VO-college.  
Resultaten är mycket goda men det finns önskemål om högre svarsfrekvens för att kunna säkerställa 
resultatet, likaså att resultaten kan extraheras/verksamheter/enheter. 
Lärlingsplatser har skapats i samråd med utbildare och arbetsgivare och gett en ökad bredd och 
flexiblitet i studieverksamheten. 

 
Handledarutbildning steg 1 drivs regionalt d.v.s. deltagare kan söka på alla orter/utbildningstillfällen. 
Detta innebär att lokal statistik inte kan tas fram men att ca fem utbildningstillfällen med ca 25-30 
deltagare/år kunnat genomföras och fortgår. 
Handledarutbildning steg 2 genomfördes första gången hösten 2020 med 17 deltagare. 
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