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 Minnesanteckningar Lokal styrgrupp VOC  
 
Plats: Kansliet Von Rosensväg 1 Brinellskolan 20170928 kl. 10.00 
 
Deltagare: Jan Wallén, Soile Ketola, Ulrika Heydeck, Justyna Wegrzyn, Mattias Pålsson, 
Jessica Kvist, Jorunn Hollstedt Widén, Linda Smedberg 
 

 Val av sekreterare för mötet 

Jorunn Hollstedt Widén 

 

 Föregående protokoll 

Mattias går igenom föregående protokoll, från 2017-05-11, då togs bland annat detta 

upp: förändrade diplomregler från Vård och omsorgscollege, nationell kvalitetsplan, 

måldokumentet lokalt/regionalt, extratjänster, rekrytering vecka 42 - årets handledare 

(tyvärr ingen nominerad), skyltar till kommunerna och NVU från VO-college, 

kunskapsguiden.se intro för nyanställda, AF ser över arbete och utbildning (svenska 

språket måste finnas), diplom och återcertifieringen (till nya expeditionen på 

Brinellskolan), öppna anteckningar från våra möten till VoO college hemsida godkändes, 

orienteringskursen som start för höstens vårdutbildning, schema för APL-platser, 

uppdragsutbildning och kompetenslyftet, handledarutbildning, vecka 42 vård och 

omsorgscollege-veckan. 

 

Regionala protokollet: nationell inriktning, vad krävs för en ev. YH-utbildning (inriktning 

mot demens?). Nationella skillnader finns, vilket behov och vilken efterfrågan finns på 

lokal nivå? Påverkar detta inriktningsval på yrkesvux? Underlag efterfrågas från 

kommunerna till nästa regionala möte! Måldokumentet. Lokala college informerade, 

bland annat Vårdbiträdesutbildning i Kungsör. Två elever/handledare i KAK. 10-års 

jubileum nästa år. Ordförande slutar till årsskiftet, ny efterfrågas. ESF-projekt 

(metodutvecklingsprojekt). Regional uppföljning ska ske. Rikskonferens 29/11. Studiedag 

30/10. Rekryteringsmaterialet, sverigesviktigastejobb.se. Nästa möte 17 november. 

 

 Nya medlemmar 

http://kunskapsguiden.se/
http://sverigesviktigastejobb.se/
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Fackets representant (Ulrika Heydeck) och även ytterligare representant från AF (Justyna 

Wegrzyn) 

 

 Val av ny ordförande, när? 

Förslagsvis Lena Bergman, tas upp vid nästa möte. 

 

 Regional styrgrupp rapport senaste mötet 

Se ovan. 

 

 Samverkansavtal kompetenslyftet 

Lokal överenskommelse mellan arbetsgivare och NVU efterfrågas. Komptenslyftet gäller 

för visstidsanställda samt trainee (visstidsanställda). Statsbidrag finansierar detta. 

Arbetsgivare rekommenderar personer. NVU organiserar utbildning. 50 % 

(distans)studier, 50% arbete. Hur kan ett sådant samverkansavtal se ut? Vilka olika 

ansvarsområden har vi? Vad är viktigt för respektive parter? 10 minuter avsätts till detta. 

Mattias sammanfattar och arbetar fram ett förslag som kan lyftas med arbetsmarknadens 

parter.  

 

 Uppföljningsmallen 

29 diplom utfärdades i våras (1 person saknar), visar på god genomströmning.  27 

förstahandssökande. 19 personer har gått den senaste handledarutbildningen steg 2. 

Handledarintroduktionen över 60 st. Antal APL-platser är i Fagersta 37 platser, Norberg 12 

platser, Skinnskatteberg (MP kollar med Kicki). Medarbetare med adekvat kompetens: 35-

40 % har adekvat utbildningen inom Fagersta kommun, äldreomsorgen. Norberg och 

Skinnskatteberg kollar detta och meddelar Mattias..  

 

 YH vilka behov finns och vad den kan utbildningen innehålla? 

Mattias har gjort förslag till mall. Kan det finnas olika inriktningar? Vilken inriktning är 

önskvärd till ev. YH-utbildning? Vad är behovet lokalt? (Demens, psykisk ohälsa)? Även 

hur se de lokala behoven på undersköterska ut.  Uppgifter lämnas till Mattias före 30 

oktober 

 

 Distansutbildning, vilka krav finns för att få gå? 



    
    20170928 
 

    

 

NVU   Tel växel: 0223-447 32      Pg: 198 14 87-0 

Fridavägen 5  Tel mob. 076-7235337      Bg: 5160-7059 
737 44 FAGERSTA  E-post:  mattias.palsson@nvu.se Org nr: 222000-0927 

Arbetsgivarintyg krävs generellt för distansstudier. De som inte har fullständiga 

gymnasiebetyg: intyg från arbetsgivare att kunskaper kan valideras eller att APL-plats 

finns. (15 % APL krävs vid yrkesutbildning). NVU kan inte lova distanskurser om inte 

arbetsgivare kan hjälpa till med APL-platser. 

 

 Vårdbiträde  - hur ska vi gå vidare? 

Förslag att vi gemensamt arbetar för att utbilda mot undersköterska istället för 

vårdbiträde. Satsa istället på ev. underliggande orienteringskurser för att språket 

ska stärkas (eller förberedande utbildning). NVU diskuterar att prova SFI-D med 

kursen grundläggande vård.  

 

 Bergslagens folkhögskolas ”vårdutbildning”, kombinerat med SFI. 

Utbildning mot extratjänster? Kan vara en grund för att gå vidare mot undersköterska. 

Viktigt att deltagarna informeras om detta (man blir inte utbildad undersköterska). 

Dialogen med folkhögskolan är viktig. Startar 4 december.  

 

 VO college veckan v. 42 – har ni tänkt till? 

Rekrytering, marknadsföring - vad kan vi göra? Ska vi hellre sikta mot 10-års jubileumet 

istället (2018)? Fronta i bibliotekets skyltfönster? Se till att få upp skyltarna... 

Avsätt tid vid kommande möte till detta! Mattias marknadsför med affischer. 

 

 Ny ordförande i regionen, vem? 

Ingen kommentar. 

 

 Övrigt 

Handledarutbildning steg 2 är igång. 

Angeläget att få till möte med kommunernas Enhetschefer(Mattias och Jorunn). 

 

Nästa möte måndag 4 december kl. 10:00 - 12:00 

 

Emma Brusling kommer förhoppningsvis till nästa möte. 
 
Mattias Pålsson 
Rektor/Lärlingssamordnare 
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Länkar som kan vara intressanta från regionala styrgruppen.  
 

1. Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer 

Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är 
att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god 
kvalitet i den framtida äldreomsorgen. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/ 
2. Rekrytering/ Marknadsföring  

   -Sveriges Viktigaste jobb – rekryteringsmaterialet 

http://www.sverigesviktigastejobb.se/verktygsladan/hamtamaterial/grafisktmaterial/rekryte

ringsmaterialunderskoterskor.3438.html  

3. SKL – kompetenslyftet  

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/kompetenslyftskaunderlattarekrytering.995

7.html  

   
4. https://www.vo-college.se/vastmanland?section=home 

 
5. Skolverket 

kompetenslyftethttps://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/vuxenutbildning/stats
bidrag-for-utbildning-for-tidsbegransat-anstallda-inom-halso-och-sjukvarden-eller-
aldreomsorgen-1.257524 
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