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Backspegel…..

Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj 2014

1. Utveckla strukturer som varaktigt ställer om 
arbetsplatserna till lärande arbetsplatser

2. Öppna nya rekryteringsvägar till branschen

3. Förbättra kopplingen mellan utbildningen och 
verksamheterna.



1. Språk- och kommunikationskompetensen behöver 
utvecklas

2. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas 

3. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på 
arbetsplatserna behöver utvecklas 

4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras 

5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv 
behöver utvecklas 

Fem utmaningar identifierade



Förväntat resultat av det 
förberedande projektet:

• De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har 
kartlagts, konkretiserats och analyserats

• Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts

• Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande 
socialfondsprojekt har identifierats och mobiliserats
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Dialogparter

• Myndigheten för delaktighet

• Arbetsförmedlingen  

• Skolverket

• Myndigheten för Yrkeshögskolan

• Socialstyrelsen

• Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom 
ramen för yrkesintroduktionsanställningar

• Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

• FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning

• Med flera….



Horisontella principer

o Jämställdhetsintegrering 

o Tillgänglighet

o Ickediskriminering



Något om resultatet så här långt

Det blir allt tydligare hur de olika utmaningarna hänger i hop.

För att rekryteringsvägar och metoder ska kunna utvecklas, behöver 
strukturer för lärande och utveckling på arbetsplatserna stärkas.

Exempelvis handledare och  handledarrollen, Språkombud etc. 

Det är dessutom viktigt att se hur andra utvecklingsarbeten både påverkar 
och hänger ihop med Fokus vård och omsorg, exempelvis det 
utvecklingsarbete som sker med stöd av främjandemedel och statsbidrag.



Arbete

Utbildning 

APL/LIA

Breddad rekrytering – olika ”ingångar”

Nyanlända
• YKB
• Instegsjobb (Koppling till Sfi)
• Nystartsjobb

Elever inom VO-programmet (gy/vux)
Elever inom Hälsa vård och omsorg?

Arbetssökande
• Nystartsjobb
• Trainee (unga med gy-utb)
• YA (unga )

Studerande inom 
YH-utbildning

Deltagare i AF:s upp-
handlade VO-utbildningar



Arbetsliv

Utbildning

Stödsystem för lärande
på arbetsplatser

Arbetsplatslärande enligt VO-College
Frågor att diskutera i olika forum:

Arbetsplatslärande – för vilka?
Målgrupper:
• Anställda
• Anställda med anställningsstöd

• Elever inom VO-programmet
• Elever inom Hälsa vård och omsorg?
• Elever i YH-utbildningar
• Nyanlända inom snabbspåret

Vilka stödjande funktioner krävs?

Hur kan VO-College främja utvecklingen?



Ur projektansökan Fokus vård och 
omsorg

Utmaning: Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas 

Mål: 

Komma fram till väl underbyggda slutsatser gällande befintliga 
och nya rekryteringsvägar samt identifiera fungerande 
samarbetsformer och metoder som kan tillämpas i ett fortsatt 
utvecklingsarbete. 

.



Ur projektansökan Fokus vård och 
omsorg

Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det nödvändigt att underlätta 
tillträdet till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.  

En möjlighet skulle kunna vara att involvera gymnasiesärskolans program Hälsa, 
vård och omsorg i VO-College struktur och genom det erbjuda Arbetsförlagt 
lärande (APL) platser med utbildade handledare, som kan vara ett sätt att stärka 
samverkan mellan utbildning och arbetsliv. 

Det kan vara en väg som bidar till att fler personer från gymnasiesärskolan på 
sikt kan få arbete i stället för Daglig verksamhet. Det kan då komma att kräva 
någon form av differentierade arbetsuppgifter som förutsätter påverkan av
strukturer.” 

.



Ur projektansökan Fokus vård och 
omsorg

Med utgångspunkt i Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård 
och omsorg (Gysär-13) )se om och i så fall hur programmet 
skulle kunna ingå i VO-College struktur.  

Frågor om möjligheter och eventuella utmaningar ställs till regionala och 
lokala styrgrupper

Frågor gällande handledarnas kompetens och eventuella 
kompetensutvecklingsbehov ställs till regionala och lokala college



Dessutom……

• Fokusgrupper kommer att genomföras med elever som går programmet 
för att få reda på mer om valet av gymnasieprogram, erfarenheter av 
APL eller tankar inför APL samt förväntningar på framtiden.

• Fokusgrupper kommer genomföras av Forum Carpe, VO-College Ystad 
Österlen och GR

• Forum Carpe kommer även att genomföra fokusgrupp med lärare och 
APL ansvariga för programmet.



Mer om Fokus vård och omsorg

Finns på VO-College hemsida:

https://www.vo-college.se/esf-fokus-vard-och-omsorg

Frågor, funderingar eller förslag – kontakta gärna:

Carin Bergström, Projektledare

carin.bergstrom@vo-college.se

https://www.vo-college.se/esf-fokus-vard-och-omsorg
mailto:carin.bergstrom@vo-college.se

