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Här följer övergripande anteckningar från kompetensrådsträffen, de presentationer som visades finns i 

samma mapp på NKR:s sida (på VO-College hemsida) som minnesanteckningarna.   

Inledning 

Dagen inleddes med att programmet för dagarna presenterades och fortsatte sedan med en 

presentationsrunda. Mötet fortsatte med att frågor som är på gång i regionerna lyftes.  

 

På gång i regionerna och aktuella frågor 
De flesta frågorna handlade om kompetens och kompetensutveckling, samt hur en kan arbeta med att 

”gå från kurs till lärande i verksamheterna” (lärande organisation). Det saknas många gånger inte 

möjlighet till kompetensutveckling, flera konkreta exempel lyftes, bland annat ett pågående arbete 

med kompetensutveckling i Jönköpings län. Svårigheten kan ligga i att få den enskildes kompetens att 

komma arbetsgruppen till del – och därmed brukaren. 

 

Flera olika lärande exempel lyftes, bland annat Fyrbodal som gärna delar med sig av sin strategi för 

kompetens och titulatur. I slutet av den ligger vår gemensamma kompetensutvecklingsplan. 

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/strategi-for-kompetens-och-titulatur-inom-

verksamhetsomrade-funktionshinder-2018.pdf  

 

Andra exempel som lyftes var Forum Carpes ”checklista för vardagslärande, som finns här: 

http://www.forumcarpe.se/verktygslada/checklista-vardagslarande/  

Arbetsplatslärande i VO-College är ett annat verktyg som kan användas för de som vill utveckla just 

strukturer för arbetsplatslärande. Det är ett av projektresultaten i VO-College nationella ESF-projekt 

”Fokus Yrkesutbildning VO” https://www.vo-

college.se/system/files/dokumentbanklokal/arbetsplatslarandeivocollege.pdf  

 

Ett önskemål var att ägna mer tid till just den här typen av frågor på kommande möte med NKR, något 

som självklart tas med i planeringen.  

 

Info från VO-College  

Här följer några korta punkter: 

VO-College arbetar tillsammans med kommunikationsbyrån K6 konsulter i syfte att tydliggöra vad VO-

College gör. Åsa Gunnarsson, en av konsulterna medverkade under del av dagen och kommer även att 

skriva ett reportage om NKR, som läggs på hemsidan. 

https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/strategi-for-kompetens-och-titulatur-inom-verksamhetsomrade-funktionshinder-2018.pdf
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/strategi-for-kompetens-och-titulatur-inom-verksamhetsomrade-funktionshinder-2018.pdf
http://www.forumcarpe.se/verktygslada/checklista-vardagslarande/
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/arbetsplatslarandeivocollege.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/arbetsplatslarandeivocollege.pdf


 

Ännu har ingenting hänt gällande sammanslagning av inriktningar på Barn- och fritidsprogrammet. 

Skolverket väntar på det formella uppdraget från departementet. När sammanslagningen görs, 

kommer, som det ser ut nu, kurserna Specialpedagogik 1 och 2 fortfarande finnas kvar i den ”form” de 

har nu.  

VO-College nationella ESF- projekt ”Fokus Yrkesutbildning VO” är förlängt tom 2020-04-30. De 

metodstöd och verktyg som är resultat i projektet, hittar du i den här verktygslådan: https://www.vo-

college.se/system/files/dokumentbanklokal/verktygsladafokusyrkesutbildningmaster20190829.pdf 

En ny ESF- ansökan är inlämnad, den här gången handlade utlysningen om validering. Ett viktigt 

område när det gäller strategisk personal- och kompetensförsörjning.  

 

Avslutningsvis så har FUB tagit kontakt med VO-College kansli för en förutsättningslös diskussion om 

kompetens. En fråga som kommer vara prioriterad hos FUB framöver.  

 

Validex  

Presentation och dialog om kompetens hos personliga assistenter 

Marianne Andren och Ann Pedersen från projekt Validex medverkade och presenterade projektet och 

det pågående arbetet. 

 

Senaste nytt från SKL 

Efter lunchen, som i vanlig ordning intogs på egen hand följde programpunkten ”senaste nytt från 

SKL” Ulrika Lifvakt SKL, medverkade och byggde sin presentation på en bild (som finns bland övriga 

presentationer). Har ni frågor eller funderingar så hör av er till Ulrika. 

I samband med ”Arvsfondsansökan – äldre, tillsammans med FUB, goda exempel tas emot ”som finns 

med i Ulrikas bild, kompletterade Malin Makboul, Forum Carpe med följande:  

Kort information om Arvsfondsprojekt – åldrande 

För mer information kontakta Kia Mundebo, kia@kiamundebo.se  , tel. 0703-96 22 64 om du vill veta 

mer, eller vill anmäla intresse för att delta och gör det omgående!  

Bakgrund – personer åldras  

FUB sökande, SKL samverkanspart SKL (i skrivande stund i ansökningsfas) 

Mål  

Hitta & sprida goda exempel och nya idéer kring boendeformer och aktiviteter för äldre med IF 

underlätta flytt och pensionering genom att ta fram verktyg för ökat självbestämmande och val med 

riskbedömning samt material om hur man ger stöd kring detta 

Utbildningsmaterial och insatser för målgrupperna: 

▪ personer med IF 
▪ anhöriga 
▪ personal 
▪ beslutsfattare 

Sammanfatta kunskap på området 

Praktiska stödåtgärder som t ex idéskrifter och verktyg kring pensionering och flytt 

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/verktygsladafokusyrkesutbildningmaster20190829.pdf
https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/verktygsladafokusyrkesutbildningmaster20190829.pdf
mailto:kia@kiamundebo.se


 

Yrkeshögskoleutbildningar och rollen som Stödpedagog 

Bodil Umegård, SKL medverkade och presenterade resultatet av den enkät om Yrkeshögskolan som 

SKL genomförde under våren 2019. Därefter följde en dialog utifrån presentationen och utifrån egna 

identifierade behov kring rollen som Stödpedagog. 

Bland det som diskuterades fanns: 

Förkunskapskrav svenska 

I den beviljade nationellt likvärdiga stödpedagogutbildningen är svenska 2 och svenska som 

andraspråk 2, förkunskapskrav. Farhågor om att det utestänger många sökande, kanske framför allt de 

som läst inom vuxenutbildningen, har lyfts i NKR. Frågan om möjlighet att ändra förkunskapskravet till 

svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har ställts till handläggare på MYH, något som troligtvis inte 

är helt enkelt, deras svar på vad som går att göra just nu följer här: 

Om den sökande till utbildningen saknar Svenska 2, eller något annat för att vara behörig, kan den 

antas enligt det som ibland kallas 20 %-regeln, det vill säga 3 kap. 4 § ” Behörig att antas till 

utbildningen är, trots vad som anges i 1-3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig 

utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av 

årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.” 

Fortsatt dialog med MYH kommer att skre. 

Förkunskapskrav vid nytt VO- program 

Även här är frågan ställd till handläggare vid MYH och deras svar gällande förändringar av 

förkunskapskrav om/ när Vård- och omsorgsprogrammet förändras följer här: 

Vi kommer inte se över förkunskapskraven förrän förändringarna är beslutade av Skolverket. Vi 

kommer alltså bevaka denna och ni behöver inte agera på något speciellt sätt. 

En tidigare utskickad (via mejl) fråga om förväntningar på rollen från studerande som kanske inte 

motsvaras av arbetsgivarnas möjligheter… 

Malin som var den som skickat ut frågan, hade fått så bra återkoppling via mejl så det var för dagen 

inte så mycket att fortsätta diskutera här och nu. Dock en fråga att hålla levande och fortsätta följa. 

Konstaterades återigen hur viktiga ledningsgrupperna i YH- utbildningar är.  

 

Senaste nytt från Socialstyrelsen 

Ann-Kristin Sandebjer och Carina Wiström-Bergstock, Socialstyrelsen presenterade och diskuterade 

med NKR utifrån rubriken ”senaste nytt”. Deras kontaktuppgifter finns i presentationen och bland de 

bilder som visades fanns även kontaktuppgifter till andra personer på Socialstyrelsen, som kan 

kontakts med frågor och/eller inspel, se presentationen.  

 

Avslutning 

Innan vi skiljdes för dagen återstod några frågor. Bland annat datum för vårens träff, som kommer att 

skickas ut så fort det är bestämt. Eventuellt blir en dag gemensamt med SKL:s nätverk för 

funktionshinderfrågor.  

 

Vid tangenterna: 

Carin Bergström 


