
 

 

Vård- och omsorgscollege Västerås   

/Lokal styrgrupp 

 

MINNESANTECKNINGAR  

Dag: tisdagen den 9:e juni klockan 14:00- 16:00 

Plats: Teams – digital mötesplattform 

På dagordningen: 

• Val av sekreterare för mötet, enligt turordning Yrkesgymnasiet 

Viola Olsson (Vårdlärare, Yrkesgymnasiet) 

• Närvarolista för mötet  

Anna Björk  Ordförande/ Region Västmanland  

Marit Elisabet Olsson Pyykkö  KUI  

Ellinor Öberg  Hjärtpunkt Skiljebo  

Eva-Lena Drwiega Citygymnasiet  

Carl Engqvist  Nytida  

Åsa Kihlström Hägg Rudbeckianska Gymnasiet  

Susanne Olsson Kommunal  

Ulrika Blom  Carlforska Gymnasiet ungdom  

Ann-Kristin Eriksson ASTAR  

Karin Näslund  Västerås Stad  

Johanna Hyltberg Regional Processledare  

Gunilla Öman  Carlforska gymnasiet vuxen  

Viola Olsson  Yrkesgymnasiet  

Rikard Sundin  SVOK  

Jinan Baalbaki  Hermods  

Soldis Karlsson Personstöd Mälaradalen 

• Föregående minnesanteckningar 2020-02-17, bifogade i kallelsen 

- Inga kommentarer eller frågeställningar kring föregående 

mötesanteckningar. 



 

 

• Information från Regional processledare 

Johanna Hyltberg informerar 

✓ Ny ansökan 

Johanna berättar om processen kring återcertifieringen. Se bifogad PP (bilaga). Utse 

kandidater för arbetsgruppen en från utbildarsidan och en från arbetsgivarsidan senast 

26/6, samt ersättare för dessa. Anmäl ditt intresse till ordförande eller processledare. 

 

Johanna fortsätter informera om andra saker som är på gång: 

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare med uppdraget ”hållbar 

kompetensförsörjning i kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre” i syfte att 

erhålla/upprätthålla en hållbar arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning. Man har 

bjudit in till dialogseminarier (två tillfällen i juni och resterande i september) delta 

gärna i seminarierna med dina synpunkter och erfarenheter, se bilaga. Det är dessa 

som kommer ligga till grund för regerings åtgärder.  

 

o Web-utbildning Socialstyrelsen COVID19 

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-

covid-19/  

 

o Web-utbildning introduktionspaket för ny personal inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen 

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/introduktionspaket-for-ny-

personal/ 

o ESF-projekt Validering Vård och Omsorg 

Ett projekt som är tänkt att vara ett verktyg i arbetet med validering. Input kommer att 

efterfrågas från yrkesverksamma inom validering (yrkeslärare och studie och 

yrkesvägledare framförallt). Mer info. finns att läsa på:  https://www.vo-

college.se/esf?section=home  

o Språkutvecklande arbete med främjandemedlen 

Arbetsförmedlingen fortsätter att stötta med ekonomisk finansiering gällande 

utvecklingen och arbete med språklig kompetens. Från nationell nivå arbetar man 

vidare med att lyfta frågor kring språkutveckling på jobbet. En digital plattform 

kommer att byggas. Plattformen kommer att innehålla tips och råd för både chefer 

och medarbetare. Arbetet pågår under 2020. Man kommer även att revidera 

handboken ”lyft språket på jobbet”.  

Olga Orrit är öppen för att komma till Västerås och utbilda personal här från 

Västerås kommun och kringliggande kommuner. Tänkbart är att utbildningen sker 
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vid 3-4 tillfällen under okt-dec. Är ni intresserade av att delta kontakta Katarina 

Lindgren Stoor. Telefon 021-390764. katarina.lindgren.stoor@vasteras.se. 

Johanna har varit i kontakt med Olga Orrit på Vård- och Omsorgscollege och de 

kommer att genomföra den framflyttade (planerad starta mars -20) 

språkombudsutbildar utbildningen på distans efter sommaren.  

Förändringar i VO och BF-programmen. Programfördjupningar och ämnesplaner 

inom nämnda program träder i kraft 1 juli 2021. Kursen vård och 

omsorgsspecialisering 100 p ersätter gymnasiearbetet i vuxenutbildningen från juli 

2020. Läs mer https://www.vo-college.se/node/47993  

o Äldreomsorgslyftet 

Fortfarande mycket som är på gång och flera frågetecken kvarstår. Möte kring 

detta ska ske den 17/6 och efter det kommer mer information.  

Tillägg: Information från Johanna – se länk 

Regerings pressmeddelande angående äldreomsorgslyftet: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringens-aldreomsorgslyft-
beraknas-leda-till-10-000-nya-tillsvidareanstallningar-pa-heltid-inom-aldreomsorgen/  
Regeringsbeslut om utbetalning av statsbidraget: 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/06/uppdrag-att-betala-ut-statsbidrag-till-
kommuner-for-kostnader-till-foljd-av-satsningen-aldreomsorgslyftet/  
  
Har ni frågor angående äldreomsorgslyftet så maila dem till mig så tar jag med mig dessa till 
möte nationellt den 17/6. 

 

o Nominering till årets handledare 

Framflyttad till hösten pga COVID19. Nomineringsperioden är öppen från 1 

augusti till 30 november. 

o VO-Collegeveckan 

Skriv in i era kalendrar v. 42 😊 Läs mer på  

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

o Folkhögskolor 

Välkomna att ansluta till VO-college 

o Västerås lokalt 

Tomas Stens från funkisgruppen Academy intresserad av att ansluta till vo-college 
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o Regionalt styrgruppsmöte framflyttat till den 12/6. Digitalt möte.  

 

Tack Johanna för denna information! 

 

o Vad vill arbetsgivarna att programfördjupningen i nya programmet ska 

innehålla? – Carlforska gymnasiet 

- Inte så många som funderat något djupare kring denna fråga. 

o APL utomlands – Carlforska gymnasiet 

- Elever i åk 3 på Carlforska har utlandspraktik i 3 veckor, men har 

hitintills inte tillgodoräknat sig detta i APL då handledare saknat 

handledarutbildning. Diskussion kring huruvida eleverna ska kunna 

tillgodoräkna sig denna erfarenhet trots detta. Frågan lyfts på regionalt 

styrgruppsmöte. 

o  Hur ser det ut inför APL höstterminen 2020? 

- Arbetsgivarna är försiktigt optimistiska och i det stora hela ses 

inga hinder för att kunna ta emot elever. Dock är det viktigt att 

utbildare försöker att fördela APL-veckorna för att underlätta för 

verksamheterna. 

 

 

 

o Övriga frågor 

- Representanter för utbildare berättar lite om hur det fungerat för 

eleverna under COVID19. I det stora hela har det fungerat väl. Det har 

fört en hel del gott med sig och samtidigt har det varit tufft för en del 

elever.  

- Frågan kring introduktionsprogram (VO) lyfts. Erfarenheter utbyts 

och Åsa från Rubeck tipsar om en studie som publicerats angående 

detta (se bilaga) 

- Skolverket – ingen validering på APL. Detta måste diskuteras…hur vi 

gör med steg 2.  Frågan lyfts på regional styrgrupp på fredag där frågan 

kring valideringshandledare lyfts (icke att förglömma – steg 2 handlar 

också om att ta emot lärlingselever). 

- Upplevelse av att det är svårt nu under COVID19 att få APL-platser 

inom LSS och psykiatri.  

 



 

 

o Datum för höstens möten 

- Regionalt styrgruppsmöte på fredag. Dagar och datum skickas ut efter 

det.  

 

o Datum för höstens programråd och handledarutbildningar 

- Maila till Johanna Hyltberg så lägger hon in det i årshjulet.  

o Ny ordförande från hösten 

- Till hösten tar Barbara Laaksonen från Surahammars kommun 

över ordförandeskapet enligt turlistan. Då blir Sofia Forsberg Skultuna 

kommundel hennes ersättare i Regional styrgrupp eftersom Skultuna 

kommundel står på tur att ta över ordförandeskapet efter Surahammar. 

o Susanne Olsson från kommunal lyfter arbetsmiljöfrågan kring elever och APL. 

Hur utbildare har tänkt kring risk och konsekvensanalys utifrån COVID19 – 

situationen. Viktigt att detta uppmärksammas, dokumenteras och 

kommuniceras.  

o Mötet avslutas 

- Tack! Hoppas jag fick med allt 😊 

 

/Viola Olsson 

 

  


