
                      

     

Februari 2020 

                             PÅ GÅNG i VO College Skåne  

                                                               

                            Hej på dig i en organisation ansluten till VO - College Skåne!  

Här kommer 2020 första nyhetsbrev! Tanken är att sprida information om det som är aktuellt 

nationellt, regionalt samt lokalt och på gång i hela Skåne för att underlätta för vidare spridning. Att få 

till bra kanaler för information, beslut och att kunskapsöverföra mellan 8 lokala college i Skåne är en 

viktig fråga. Du som fått det här brevet din mail får nu ett uppdrag att sprida det vidare i din 

organisation.  

Under februari – mars hoppas jag att ha varit på besök hos er alla i de lokala styrgrupperna. Det ger 

möjlighet för mig att skapa mig en bild av lokala frågor & utmaningar i relation till de regionala 

strategiska frågorna och hur vi kan arbeta vidare. En del av detta skapar en grund för den 

verksamhetsplan vi nu arbetar fram regionalt för 2020 – 2025. Förstår att den försenade processen 

skapar lite utmaning för era lokala processer. Men vi kommer att fortsätta med de områden vi 

tidigare arbetat med  bla hur vi fortsätter utvecklingen med steg 3 handledare samt språkombud och 

hur vi kan regionalt stödja att det blir lokal självförsörjning framöver. Det behöver ni lyfta i era lokala 

verksamhetsplaner.  

Vi kommer att ha ett tydligare fokus på de utmaningar vi har framför oss i personal- och 

kompetensförsörjning. Det är gentemot de utmaningar som VO -college skall rikta sitt energi & 

arbete mot.  

Att arbeta i VO College är att nyttja samverkan för att tillsammans kunna göra det som inte varje 

aktör kan göra själv. Vi arbetar på lokal nivå i de 8 lokala VO - College som finns i Skåne, på Regional 

nivå samt på Nationell nivå. I Skåne är 26 kommuner redan anslutna, ytterligare 3 på gång in. Det 

betyder att under året kommer vi att vara 29 kommuner av Skånes 33 kommuner som tillsammans 

med kommunala och privata utbildare, privata vårdgivare, fackförbundet Kommunal, AF och 

Högskolan och Kommunförbundet Skåne arbetar för att skapa hållbara strukturer för att möta 

dagens och framtidens behov av personal- och kompetensförstärkning.  

 

 



På gång nu är: 

• Steg 3 handledare har en dag tillsammans med Gunilla Kajrup Asp den 9/3 – följ gärna upp i 

era lokala college så att man anmäler sig. Länk till steg 3 handledardag:  

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/regional-handledarkonferens-for-och-med-steg-3/ 

 

• Jag träffar de fyra utbildarna i Handledare Steg 3 i mars, för att få en bild över utbildningar i 

Skåne som planeras i steg 3 år 2020. Har förstått att det finns en önskan om en Regional steg 

3 utbildning. Vi får se om vi kan lyckas med det till hösten.  För er som önskar enstaka 

platser, kolla av med Eslöv och Ängelholm som båda planerar lokala utbildningar till våren, 

kanske de har platser över! 

 

 

• YH arbetsgrupp träffas den 19/3 för att följa upp höstens YH dag! Gruppen har fått lite 

förstärkning med nya medlemmar.  

 

• Vård och omsorgsambassadörer har en gemensam halvdag den 19/3, anmälan se länk. 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/traff-for-ambassadorer-inom-vo-college/ 

 

 

• Ambassadörsutbildning för gymnasieelever inför SM blir den 20/3. Anmälan på länken: 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/ambassadorsutbildning-for-gymnasieelever-pa-

vard-och-omsorgsprogrammet-2/ 

 

• Vi anordnar en dag för språkombuden den 11/5 i Hässleholm, två av de utbildade 

språkombudsutbildarna, Gunilla Adelmann samt Malin Svensson håller i denna dag. Länk till 

anmälan för språkombudsträffen finns här:   https://kfsk.se/konferens/?p=32939          

För att dagen skall bli så bra som möjligt önskar Gunilla och Malin att få in förväntningar och 

önskemål på innehåll till dagen. Skicka det direkt till dem eller till undertecknad så 

vidareförmedlar jag. 

 

 

• Vi är med och anordnar YrkesSM i Helsingborg 22-24/4. Kom och heja på våra skånska 

finalister Nils och Wilma! Evenemanget beräknas få 30.000 besökare. Vi hoppas på att väcka 

lust och nyfikenheten att söka till vård och omsorgsprogrammet.  

 

• Dags att anmäla sig till vårt årliga verksamhetsmöte för dig som arbetar i styrgrupp eller 

arbetsgrupp i VO College.  Denna gång i Helsingborg och vi kommer att avsätta tid för att 

besöka YrkesSM. Vi kommer att få besök av Regionalt VO – College Örebro, arbeta med 

UtmaningsSpaning & få lite aktuell information och naturligtvis – bra möjlighet med dialog 

med andra lokala Vo-College. Anmälan på länken nedan! 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/verksamhetsmote-med-vard-och-omsorgscollege-skane/ 

          Är du mera nyfiken på vad VO College är? Titta gärna in på hemsidan; 

Naturligtvis är du välkommen med dina frågor även till mig! Med varma hälsningar från            

Susanne Rosenström, Regional processledare VO – College Skåne   susanne.rosenstrom@kfsk.se 
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