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VO COLLEGES TRE NIVÅER AV 
SAMVERKAN

Nationellt 

Bildades 2008 och drivs som en förening med styrelse bestående av repr från medlemsorganisationerna Kommunal, 
SKR, Sobona, Vårdföretagarna och Fremia.

Verksamheten bygger på en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, utbildare  och fackliga organisationer.  

Nationella riktlinjer om validering och handledarutbildningar

Kvalitétskriterier som följs upp i certifiering och verksamhetsuppföljningar. 

Regionalt VO College Skåne 

Regional styrgrupp bestående av de lokala ordförande och rektor som repr utbildarna i det lokala colleget.

Regional processledare träffar också lokala processledare i anslutning till regionala styrgruppen för att stödja det 
processerna lokalt.

Lokalt VO college 

Lokal styrgrupp med arbetsgivare i majoritet.

Varje lokalt college har minst en lokal processledare. 

Arbetar med att bryta ner de regionala övergripande målen till aktiviteter som motsvarar lokala behov och 
utmaningar. 

Arbetsgrupper som är vanliga är APL, marknadsföring och yrkestävlingar. 



VAD ÄR VO-COLLEGE SKÅNE?

• Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening 
för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer 
och fackliga organisationer inom den privata och 
offentliga vården och omsorgen. 

• Tillsammans arbetar vi för att ge elever 
och studerande en modern utbildning som leder till 
anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 
30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College 
Skåne.



VO-College Skåne är 
den självklara arenan 

för samverkan i 
personal- och 

kompetensförsörjnings-
frågor för att kunna 

erbjuda Skånes 
medborgare en vård 

och omsorg i 
världsklass.

VISION 2021-2025

”

”



FEMÅRIG VERKSAMHETSPLAN SOM 
BRYTS NER ÅRLIGEN MED 
HANDLINGSPLAN OCH AKTIVITETER 

Ideal kommunikation - Handlingsplan (vo-college.se)

Arbetet mot de övergripande målen följs upp av 
målindikatorer from 2022. 

Den regionala verksamhetsplanen bryts ner i årliga planer 
för det lokala colleget för att fånga de prioriterade 
frågorna utifrån de regionala övergripande målen.

https://old2021.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/uppdateradverksamhetsplanvocollegeskane2021-2025handlingsplan2022.pdf


TRE ÖVERGRIPANDE MÅL

• Mål 1: Vi attraherar 
studerande och 
medarbetare.

• Mål 2: Vi har medarbetare 
med rätt kompetens.

• Mål 3: Vi erbjuder de 
bästa utbildningarna.



DET REGIONALA GRUNDUPPDRAGET
• Handledarutbildning steg 3

• Utbildning av utbildare till handledare steg 3

• Regionala språkombudsutbildningar

• ESF-projekt Validering vård och omsorg 

• Nätverk handledare steg 3

• Nätverk språkombud och språkombudsutbildare

• Nätverk vård och omsorgsambassadörer

• Nätverk vård och omsorgslärare 

• Skånes SYV dag

• Utvecklar arbetet med YH på regional nivå 

• Driver aktuella regionala utvecklingsområde – 2022 Uppgiftsväxling

• Omvärldsbevakning internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. 



REGIONALT OCH LOKALT VO-COLLEGE SKÅNE

REGIONAL STYRGRUPP

REGIONAL 
PROCESSLEDARE

Annika Andersson
Regional ordförande

Susanne Rosenström
Regional processledare

Regional styrgrupp består av lokalt colleges 
ordförande samt utbildningsrepresentant, 
Kommunal, Högskola/Universitet, Region 

Skåne, Regional Utveckling och AF.

Regional processledare - regional resurs som 
stödjer lokala processledare.

Hässleholm, 
Kristianstad, 
Osby, Östra 

Göinge, 
Bromölla

Eslöv, Höör, 
Hörby

Ystad, 
Simrishamn, 

Skurup, 
Sjöbo, 

Tomelilla

Ängelholm, 
Båstad, 

Örkelljunga, 
Klippan

Trelleborg, 
Vellinge, 
Svedala
Burlöv

Landskrona, 
Svalöv

Helsingborg, 
Höganäs, 

Bjuv, Åstorp

Malmö, Lund
Lomma

LOKALA COLLEGE I SKÅNE
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VO-COLLEGE HANDLEDARUTBILDNING                            
RIKTLINJER - VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE (VO-COLLEGE.SE) NATIONELLA RIKTLINJER 

RIKTLINJER-20160126.INDD (VO-COLLEGE.SE) LÄRARHANDLEDNING

RIKTLINJER-20160126.INDD (VO-COLLEGE.SE) DOKUMENTBANK MODULERNA OCH STUDIEHANDLEDNING

Steg 1
50 P vårdpedagogik

Handledare för elever 
på reguljär utbildning 

(APL), praktikanter 
samt nyanställda

Steg 2
50 P vårdpedagogik

Validerings-
handledare, 

lärlingshandledare 
och LIAhandledare för 

yrkeshögskole-
studerande (YH)

Steg 3
5 dagars utbildning

Handledare för 
handledare, ansvarig 

för intro, utveckla 
arbetsplatsförlagt 

lärande, kulturmöte

https://www.vo-college.se/vad-vi-arbetar-med/handledning/riktlinjer
https://old2021.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/riktlinjerforhandledarutbildningen.pdf
https://old2021.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/riktlinjerforhandledarutbildningen.pdf


HANDLEDARUTBILDNING
• Steg 1 och 2, vardera 50 P är nationella riktlinjer. Förkunskaper är 

Skolverkets webbutbildning.
• För att kunna få VO College intyg skall modulerna om inkludering 

samt språkutveckling ingå tillsammans med grundläggande 
information om VO College. 

• Steg 1 och 2, vardera 50 P vårdpedagogik som enligt ett regionalt 
styrgrupps beslut 2014 i Skåne utbildas som en sammanhängande 
modul. 

• Enligt samma regionala beslut som det efter avslutad utbildning ges 
betyg för att arbeta mot formell kompetens. 

• From 2021 en av våra regionala målindikatorer, vi följer upp 
statistiken regionalt om antal intyg som hämtats ut via VO College 
nationellt. 

• Förslag är att Peer Learning introduceras vid steg 1 och steg 2 
utbildningen. 



VI BEHÖVER UTÖKA ANTALET 
HANDLEDARUTBILDNINGAR 

• Särskilt riktat mot Vuxenutbildarna/ YH  – här är flest elever på APL / 
LIA.

• Utbildare behöver i sin tur utbilda handledare i proportion till antalet 
APL platser man använder/behöver.

• Behöver bli ett tydligare krav på befintliga samt nya aktörer som väljer 
att ansluta sig. 

• Uppsamlingsheat för att komplettera helt ok.



HANDLEDARE STEG 3
• Det finns idag (2016-2021) cirka 200 utbildade i Skåne

• Regional uppdragsbeskrivning är framtagen

• Regelbundna nätverk stärker och utvecklar rollen

• En del i den regionala stödstrukturen

• Fyra stycken utbildare i Skåne

• Regional utbildning under våren 2022.

• Förbättringsområden, förtydligande av rollen i respektive organisation, beställning av 
uppdrag, mandat för uppdraget, lokala målbilder av önskat läge!



OLGA.ORRIT@VO-COLLEGE.SE

WWW.SPRAKETPAJOBBET.SE

WWW.VO-COLLEGE.SE

mailto:Olga.orrit@vo-college.se
http://www.spraketpajobbet.se/
http://www.vo-college.se/


NULÄGET I SKÅNE 
• Ca 100 språkombud utbildade sedan 2016. 

• Ca 20 utbildade – alla lokala college har minst en 
utbildare. 

Språkombudsutbildare fördelat per lokalt college oktober 2021

Lokalt college Utbildare 

Helsingborg Bjuv Åstorp Höganäs amelie.aberglarsson@helsingborg.se

Helsingborg Bjuv Åstorp Höganäs susanne.lyckander@helsingborg.se

Trelleborg Vellinge Svedala ann-sofie.jangmark@trelleborg.se

Trelleborg Vellinge Svedala gunilla.berglund@trelleborg.se

Trelleborg Velling Svedala Lotten.Hardewall@Trelleborg.se

Landskrona Svalöv birgitta.m.nilsson@landskrona.se

Ystad & Österlen catharina.ridderman@edu.ystad.se

Malmö Lund Lomma cecilia.lejegard@consensum.se

Malmö Lund Lomma kristina.hallberg@malmo.se

Malmö Lund Lomma zerena.toroczkay@skola.malmo.se

NordOst malin.svensson@hassleholm.se

NordOst Lena.JonssonCederblad@kristianstad.se

NordOst pia.svensson2@osby.se

NordOst asa.bramwehl@osby.se

Ängelholm Klippan Båstad Örkelljunga pernilla.skioldebrand@engelholm.se

Ängelholm Klippan Båstad Örkelljunga roger.kvarnhammar@akademi.bastad.se

Ängelholm Klippan Båstad Örkelljunga ullahallquist@gmail.com

Ängelholm Klippan Båstad Örkelljunga ase.bygren@engelholm.se

Eslöv Höör Hörby gunilla.kajrup-aspeborg@hoor.se

Okänt college Nihlen.johanna@gmail.com

mailto:amelie.aberglarsson@helsingborg.se
mailto:susanne.lyckander@helsingborg.se
mailto:ann-sofie.jangmark@trelleborg.se
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NU KÄNDA PLANERADE 
UTBILDNINGSINSATSER
Under höst 2021 – och vår 2022 planeras språkombudsutbildningar i följande college…

• Ystad & Österlen – utbildning startar i november 2021

• Malmö – utbildningsstart höst 2021  -klara i januari 2022

• Helsingborg & Co – planerar för utbildning vår 2022

• Eslöv Höör Hörby – planerar för utbildning höst 2021

• En regional utbildning planeras under våren 2022.

Tänk på att redan nu planera för lokala nätverk, per college eller per kommun. 



VAD BLIR UPPDRAGET I DET LOKALA COLLEGET 
– RESPEKTIVE I VARJE KOMMUN

Det lokala colleget skapar egna verksamhetsplaner utifrån de övergripande målen.  

Varje kommun behöver göra egen planering, hur många handledare behöver vi, vill vi 
arbeta med handledare steg 3, språkombud, vård och omsorgsambassadörer?, hur vill vi 
att införandet skall se ut långsiktigt och kortsiktigt, lokala nätverk, chefsinfo mm.

Det lokala colleget erbjuds att skapa egna kommunikationsplaner – mall finns att använda

Den interna kommunikationen blir viktig, hur  ser sändlistor ut, vem skall ha vilken info, 
hur vet vi vem som har olika roller – sändlistor i vår kommun?


