
 

 

 
 
 

DAGORDNING (FORTSATT DIALOG FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE 5/11)  
 

Lokal styrgrupp VO College Norra Västmanland 

Torsdagen den 17:e december klockan 13:00- 15:00, via zoom.  
 

Presentationsrunda/närvaro och GDPR  
 
Presentation av eventuella nya deltagare samt godkänna publicering av protokoll med namn på 
webb. 
Välkomna alla. 
 

Dagens dagordning 
Valideringen. Hur går den till. Mycket finns på VOC hemsida. Soile och Susanna har gjort en 
fullständig validering, 14 veckor. ”Få sin praktiska kunskaper till ett papper”.  
Susanna förklarar skillnad mellan intyg och betyg. Vi diskuterar olika vinklar. Vi har bilden från VOC 
på valideringsarbetsätt. Just nu är det inte läge att ”tjata” om att personal ska valideras.  
Att göra:  
Caroline och Sabina kommer träffa enhetschefer 12 januari och ta upp frågan. Ta upp även hdl Utb 
steg 2 validering. Mattias skickar ut igen samt kollar med utbildare i Västerås. Steg 1 kan/bör 
erbjudas snart. Janne W?  
  
Några läser distans och går äldreomsorgslyftet.  
CW frågar Beate om fortbildning fördjupning. Många på sjukhuset vill fördjupa sig, Yh finns.  
Medskick:  
Handledarutbildning VOC Handledning i VO-College | Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)  
Validering arbetsgång https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga2-
processbildvalidering_0.pdf  
Riktlinjer för validering | Vård- och omsorgscollege (vo-college.se) 
 
 
Återcertifiering  
Vi gick igenom kap 5 hälsa. Bl.a. kommer punkt cafét. Hur ska vi jobba med sundare utbud. Kan vara 
bra för att få eleverna mer delaktiga.  
Punkt 6 Hur vi jobbar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi tar mer info från Jonas hur vi ska 
formulera det.   
 

Föregående minnesanteckningar  
Frågor att följa upp? Kan godkännas? Ja  
 
Enstaka kurser eller mindre kurspaket – detta kommer vi erbjuda  
Diskussion kring möjlighet till validering alternativt erbjuda enstaka kurser (som 
kompetensutveckling till befintlig personal och andra intresserade).  
Sabina tar upp behovet är stort inför sommarens sommar arbetare. Hur kan vi möta upp från skolan. 
Kan vi erbjuda typ service bemötande. Kan man få in ex bemötande vid demens hur möter vi 
anhöriga. Finns kurser mot demens. Akutsjukvård.  

https://www.vo-college.se/handledning-i-vo-college?section=home
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga2-processbildvalidering_0.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/bilaga2-processbildvalidering_0.pdf
https://www.vo-college.se/validering


 

 

Att ta med, arbetsgivare kolla intresse hos personal. Norberg har hört att demens och palativvård. Vi 
tog även upp vårdpedagogik och handledning.    

 
Årshjul – fortsätta workshopen 
Caroline går igenom årshjulet. Vi pratar om den. Bla. Hur ligger APL. Funkar rätt bra. Skolan tittar på 
det under nästa. Använd typ Gantt schema. Vi kan använda Årshjulsdokumnetet  
Vi tittade på kvalitetskriterier. Vi måste ha med dessa saker på mötena.  
Vad gäller riktlinjer måste vi fråga VOC regionen om dessa. (Mattias frågar Jonas) 
 

Övriga frågor 
- Vad kommer gälla avtal när gymnasiet och förbundet upplöses. Återkom med detta.  
 

Nästa aktivitet/möte enligt årshjul 
Regionala 12 mars och 28 maj.  
Lokal 24 mars kl 13.00  1juni kl 13.00 
 
Caroline visar en film om hur det var för. Youtube Vård i annans hem.  

 

Tack alla 

 God jul och gott nytt år 
 

Kontakt/information rörande lokala styrgruppen  
Ordförande 
Regional processledare anna.bjork@regionvastmanland.se  

mailto:anna.bjork@regionvastmanland.se

