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 Minnesanteckningar Lokal styrgrupp VOC  
Plats: Zoom Fagersta kl. 8.00 5 november  

Närvarande: Mattias Pålsson, Jonas Lostelius, Caroline Wickholm, Soile Ketola, Susanna Arle, Jan Wallén, 
Beate, Håkan Rahlgård, Harriet Kristensen, Jessica Kvist, Ylva Ekman, Sabina Ramström, Linda Smedberg, 
Ramona Larsson, Jorunn Hollstedt Widén. (Deltagare från Skinnskatteberg saknas).  
  
Val av ordförande på mötet  

Caroline Wickholm, som börjar med en presentationsrunda. 

 

Val av sekreterare för mötet  

Jorunn  

 

Nya deltagare regionen  

Anna Björk kommer att ta över efter Jonas Lostelius nästa år, som processledare.  
Beate Kärrdahl Bedics från Fagersta lasarett Regionen(arbetsgivare). 

 

Föregående protokoll – lokalt och regionalt  

Protokoll gås igenom, (lokalt av Mattias, se tidigare utskick) och regionalt (av Caroline): mallar och blanketter 
skickas med som bilagor (riskbedömning ang. minderåriga elever under praktik med tanke på Covid -19), 
återcertifieringen, måluppfyllelse, processen kring APL-platser (stödmaterial), programfördjupningen. 

 

Elevfrågor – inkomna frågor från elever  

Inga frågor inkomna. Jan meddelar att år 3 på gymnasiet funderar kring eventuell distans…vill helst färdigställa sin 
gymnasieexamen på plats. 

 

Återcertifieringen – rapport och ev. frågetecken  

Vi följer manualen och ligger i fas med tanke på planeringen. Mattias har svårigheter att få fram statistik gällande 
förstahandssökande pga. byte av elevsystem, men arbetar vidare på det.  

 
Förutsättningar till kompetensutveckling för medarbetare (fråga till arbetsgivare): äldreomsorgslyftet är igång i 
Fagersta och Norberg, handledarutbildningar via NVU. 

Norbergs kommun: 20 % extra lön som ekonomisk hjälp att studera. Allamanco, handlar bland annat om att 
förbättra teamarbetet i personalgruppen. 

Fagersta: Individens behov i centrum (arbetar efter individens behov), digitaliserar – kan prata in händelser istället 
för att skriva (journalföring). 

Regionen: har kontinuerlig utbildning för all personal på regionnivå, kompetensmodellen för usk är färdig (kan 
bifogas som dokument). Usk har möjlighet att utbilda sig till ssk med studielön via regionen.  

 

Serviceassistent – status  

Ett pilotprojekt som startat vecka 44. Kan det vara lämpligt att tillsätta en referensgrupp som diskuterar och 
utvärderar utbildningen? Caroline sammankallar till en referensgrupp. 
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5 + 5 platser (vård respektive park). En elev som inte dykt upp (vård). Reserver finns som tillfrågas nästa vecka.  
Serviceassistent som en grund för vidare utbildning inom vården till undersköterska alternativt inom 
fastighetsskötsel. Första APLen genomförs i februari, vissa praktiska moment genomförs även på skolan med 
befintlig personal (städ).  

 

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). Mattias gör en skrivelse till enhetscheferna och skickar ut.  

 

Framtida kursförändringar – läs igenom bilagorna  

Lärarna ska prata ihop sig inför förändringarna som kommer. Vilken kursordning är lämplig? Ska regionen göra lika 
eller ska det ligga på de lokala collegen att bestämma? 

 

Språkombud? – till våren, jobba för bättre framförhållning.  

Mattias skickar ut en ny offert till arbetsgivarna. 

 

Årshjul – workshop samt organisation  

Caroline föreslår att den lokala styrgruppen utarbetar ett årshjul för att få en överblick och för att effektivisera 
verksamheten.  

Grupparbete i Zoom.  

Anteckningarna från ”grupparbetet” skickas till Mattias.  

Årshjul föreslås bli en punkt på dagordningen.  

 

Övrigt:  

- 

 

Nästa möte:  

17/12 kl 13.00 zoomlänk 
 
/Jorunn 
 

 


