
VARMT VÄLKOMNA TILL REGIONAL NÄTVERKSTRÄFF 
HANDLEDARE STEG 3

20210318
VI STARTAR KL 9.00 – PASSA PÅ ATT MINGLA MED KOLLEGORNA TILL DESS!



UPPLÄGG PÅ DAGEN
Förmiddagspass

Kl 9.00 – 10.00 

Presentationsrunda

Förväntan på dagen

Information om aktuellt från nationellt och regionalt VO College

Kl 10.15-11.00

Kommunikationsplan – kommunikationsgruppen

Årets handledare Skåne 2021 – nominering och tidplan

Goda exempel – inspel till sociala medier

Ny film till handledare steg 3 

Projekt kompetenskartläggning Skåne 2025

Kl 11.15 – 12.00 

ESF Validering i vård och omsorg

Uppdragsbeskrivningen Handledare steg 3 

Tankar om utbildningen, mer av, mindre av, saknas?

Arbete i grupper – var befinner jag mig i mitt uppdrag, vad kan vara nästa steg, för att ta 
nästa steg – vad kan jag behöva göra?

LUNCH 
12.00 – 13.00 

Dagen avslutas  
kl 15.30

Tänk på att 
stänga av kamera 
och mikron när 
du inte pratar 
eller arbetar i 

grupp!



HEJ HEJ HEJ
• Presentera dig – på med kamera och ljud ( stäng av efter 

presentationen.

• Vem är du?

• Var jobbar du?

• Har du fler roller parallellt (språkombud, vård och 
omsorgsambassadör eller annat?)

• Hur många år i rollen som handledare steg 3?



FÖRVÄNTAN PÅ DAGEN?

Använd chatten!

Vad är förhoppningen att få med er från dagen?



AKTUELLT FRÅN NATIONELLA VO COLLEGE
Kom ihåg

Prenumerera på 
nationella 

nyhetsbladet!

Nyhetsbrev | 
Vård- och 

omsorgscollege 
(vo-college.se)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) from 1/7 2021

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och 

omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de 

programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 

1 400 gymnasiepoäng. 

Skolverket har beslutat om en ändrad programstruktur för vård- och 

omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och 

fem reviderade ämnen. 

Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället 

över till något eller några av de nya ämnena. 

Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en 

nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de 

kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen 

föreslagit.

https://www.vo-college.se/prenumerera-nyhetsbrev


NYTT BARN OCH FRITIDSPROGRAM – BARN 
OCH FRITID INRIKTNING SOCIAL OCH 
PEDAGOGISKT ARBETE
• Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt 

arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya 
inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. 

• Eftersom inriktningarna slås samman så revideras ämnet 
socialt arbete och kurserna socialt arbete 1 och socialt 
arbete 2 skapas.

• Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 
2021.



ANNAT PÅ GÅNG NATIONELLT

• Ny hemsida på gång

• NKR Nationella kompetensrådet för funktionshinder

Avslutas 2021 – frågorna skall hanteras inom ramen för 

VO College.

• Uppdaterade kvalitetskriterier 



UPPDATERADE KVALITETSKRITERIER 
FROM 1/1-2021 

NUVARANDE KVALITETSKRITERIER

Från 2008

10 kvalitetskriterier - 7 regionala/lokala och 3 lokala

Ligger som grund för ansökan om certifiering

Målen styr mot kriterierna 



UPPDATERINGEN 
Förankring regionalt och lokalt

Inleds med en beskrivning av Vård-och omsorgscollege

Åtta gemensamma kriterier

Tydlighet i att certifieringen omfattar både arbetsliv och 
utbildning

Nya fokus är; Attraktivitet och hållbarhet, Kommunikation 
samt Nationella riktlinjer

Gäller från 1 januari 2021 och löper parallellt hela året



1 Samverkan
Inom Vård-och omsorgscollege samverkar offentliga och privata 
arbetsgivare med utbildningsanordnare, fackliga organisationer 
högskola/universitet och ibland även arbetsförmedlingen. Parterna 
finns representerade i regional och lokal styrgrupp där arbetsgivarna är 
i majoritet och är ordförande. Styrgruppens ledamöter har mandat att 
ta beslut. Alla aktörer har kollektivavtal.

2 Regional och lokal organisation
Vård-och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv med 
en tydlig koppling mellan de båda nivåerna. Arbetet sker utifrån 
omvärldsbevakning och en väl grundad analys för 
kompetensförsörjningen. Den regionala nivån fungerar som 
stödstruktur med funktioner och verktyg som skapar mervärde och 
underlättar det lokala arbetet.



3 Utbildning och kompetensutveckling
Inom samverkan erbjuds grundläggande och kvalificerad vård-och 
omsorgsutbildning på gymnasial-och yrkeshögskolenivå. 
Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda 
och matchar det behov av kompetens som arbetslivets efterfrågar.

4 Attraktivitet och hållbarhet 
För att attrahera unga och vuxna i utbildning och behålla redan 
anställda arbetar arbetsplatser och utbildare tillsammans för att 
erbjuda moderna och kreativa lärmiljöer. Aktiva insatser görs för att 
vara tillgänglig och inkluderande för alla. Arbetsplatserna arbetar 
även med arbetsplatslärande, ett lärande som omfattar hela 
arbetsgruppen där både medarbetare och elever lär. Utbildningar och 
arbetsplatser är hållbart utformade utifrån ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv.



5 Kommunikation
Yrken och utbildningar inom vård och omsorg marknadsförs så att 
bredden och möjligheterna i en intressanta och attraktiv bransch ska 
bli synliga och kompetensförsörjningen säkrad. Bilden av branschen 
och samverkan ska präglas av kvalitet, stolthet, kunskap, framtid 
och möjligheter. 

6 Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för handledarutbildning och validering finns och 
ska följas för att säkerställa och höja kvalitén på utbildningar och 
arbetsplatslärande. Utbildade handledare finns på arbetsplatserna 
som stöd för elever, validander och nyanställda. Informell 
kompetens kan valideras till formell kompetens och på så sätt 
förkorta studietiden.



7 Uppföljning 
Mål och aktiviteter för samverkan ska ha en systematisk och 
regelbunden uppföljning för att säkra resultat och kvalitet. Regional 
styrgrupp är ansvarig.

8 Avtal 
Samverkansavtal finns på regional och lokal nivå där parterna 
förbinder sig att följa skrivningen i ansökan. Parterna tecknar också 
handledaravtal för att reglera åtaganden vid arbetsplatsförlagt 
lärande och lärande i arbetet. På regional nivå finns avsiktsförklaring 
med högskola/universitet samt arbetsförmedlingen om de ingår i 
samverkan.



VAD HÄNDER I VO COLLEGE SKÅNE?





Medlemmar:                
Båstad, Ängelholm, Klippan, 

Örkelljunga, Helsingborg, Bjuv,Åstorp , 

Höganäs, Landskrona, Svalöv, Malmö, 

Lund, Lomma,  Ystad, Simrishamn, 

Tomelilla, Trelleborg, Svedala, 

Vellinge, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, 

Skurup, Hässleholm, Östra Göinge, 

Perstorp, Bromölla, Osby, Kristianstad, 

Höganäs, Region Skåne

Utanför               
Kävlinge, Burlöv, Staffanstorp



VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL  2021-2025 

”VO-College Skåne är den självklara arenan för samverkan i 
personal- och kompetensförsörjningsfrågor för att kunna erbjuda 
Skånes medborgare en vård och omsorg i världsklass”

Tre övergripande mål

Mål 1: Vi attraherar studerande och medarbetare.

Mål 2: Vi har medarbetare med rätt kompetens.

Mål 3: Vi erbjuder de bästa utbildningarna.



FOKUSOMRÅDE

• Personal och kompetensbehovsinventering tom 2025 med 
prognos 2030.

• Kompetensstegar/karriärsmöjligheter

• Uppgiftsväxling

• Ledarskapet, behålla & utveckla

• Marknadsföring av yrket - nå ungdom, nå vuxna

• Behålla & utveckla våra medarbetare



GRUNDUPPDRAG REGIONALT 

• Handledarutbildning steg 3 (2021) 3/5 start
• Utbilda utbildare handledare steg 3
• Språkombudsutbildningar (2021)
• ESF Validering vård och omsorg 
• Nätverk handledare steg 3
• Nätverk språkombud
• Nätverk vård och omsorgsambassadörer
• Nätverk vård och omsorgslärare 
• Skånes SYV dag



VERKSAMHETSPLAN 2021-2025
HANDLINGSPLAN FÖR 2021

Verksamhetsplanen flerårig – bryts ner årligen i november 
för handlingsplan kommande år.

Nyckeltalen har tillkommit –beslut fattas den 22/3 

Aktiviteter följs upp årligen med stoppljus :

rött (ej påbörjat), gult (påbörjat), grönt (genomfört)



HANDLINGSPLAN 2021 MÅL 1 VI ATTRAHERAR STUDERANDE OCH MEDARBETARE

Nr Aktivitet Ansvarig Status 

1 Öka antalet anslutna kommuner för att 
skapa en bred samverkan mellan 
utbildare och arbetsgivare inom vård 
och omsorg och därmed kunna påverka 
och utveckla personal- och 
kompetensförsörjning i Skåne.

Regional 
processledare

Dialog i de 
återstående fyra 
kommunernas 
förvaltningsledning 
under 2021

2 Dialoger i respektive 
förvaltningsledningsgrupp i redan 
anslutna för förankring och fortsatt 
utveckling.

Regional 
processledare 
tillsammans med lokal 
ordförande och lokal 
processledare.

Antal dialoger i redan 
anslutna förvaltnings-
ledningsgrupper

3 Regionala kommunikatörsträffar Kommunikatör på 
uppdrag av regional 
processledare

2 ggr per år. 

4 VO- Collegevecka vecka 42 
Nationellt och regionalt gemensamt 
marknadsföringsmaterial stödjer 
aktiviteterna

Lokalt VO-College 
planerar och 
rapporterar till 
regional processledare

Årligen 
återkommande höst. 
Utvärderas efter 
genomförande

5 Gymnasiemässor
Regionalt marknadsföringsmaterial 
stödjer aktiviteterna.

Lokala VO-College 
planerar och 
rapporterar regionalt

Årligen 
återkommande vår 
och höst



HANDLINGSPLAN 2021 MÅL 1 VI ATTRAHERAR STUDERANDE OCH MEDARBETARE

Nr Aktivitet Ansvarig Status 

6 Regional nätverksträff med vård- och 

omsorgsambassadörer. 

Utbildning enligt Yrkesambassadör, 

material från ESF projektet Yrkesrollen i 

Fokus. 

Regional 
processledare

Årligen 
återkommande

7 Årlig handledarträff för handledare 

steg 3.
Regional 
processledare

Årligen 
återkommande

8 Regional nätverksträff med 
språkombud.

Regional 
processledare

Regional 
processledare

9 Regional studie- och 
yrkesvägledarkonferens
i samarbete med Teknik College.

Regional 
processledare

Regional 
processledare



HANDLINGSPLAN 2021
MÅL 1 VI ATTRAHERAR STUDERANDE OCH MEDARBETARE

Nr Aktivitet Ansvarig Status

10 Trend- och omvärldsanalys sker 
årligen

Regional 
processledare 
tillsammans med 
processledare.

Årligen 
återkommande



HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETER 2021 MÅL 2 VI HAR MEDARBETARE MED RÄTT KOMPETENS

Nr Aktiviteter Ansvarig Status 

11 Inventera Personal- och 

kompetensförsörjningsbehov inom 

Vård och omsorg Skåne 2025 med 

prognos 2030. 

Genomförs av 
Skånes kommuner 
med projektanställd 
medarbetare med 
stöd av regional 
processledare

Beräknas vara klar i 
maj 2021. 
Därefter planeras 
nya aktiviteter. 

12 En regional språkombudsutbildning 
genomförs hösten 2020 och 
ytterligare en till våren 2021
Genomförs regionalt 2020 - 2021 
men därefter ansvarar de lokalt 
ansvar

Regional 
processledare och 
språkombudsutbilda
re.

Antal regionala 
utbildningar 
genomförda 2020 -
2021. 

13 Utveckling av arbete med YH 
utbildningar med Skåne perspektiv 
för behov av kortare kurser och 
längre utbildningar.

Regional 
processledare med 
YH arbetsgrupp. 

Regionala aktiviteter 
för att öka andelen 
av de totala YH 
platserna till Skåne 
som är inriktade mot 
vård och omsorg.



HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETER 2021 MÅL 2 VI HAR MEDARBETARE MED RÄTT KOMPETENS

Nr Aktiviteter Ansvarig Status

14 Synliggör behov av 
påbyggnadsutbildning för 
enhetschefer inom LSS och 
äldreomsorg.
Enkät som underlag för 
analys och förslag till 
uppdragsutbildning

Regional processledare i 
samarbete med Malmö 
Universitet för området LSS 
och med Lunds Universitet 
alternativt Kristianstads 
högskolan för området 
äldreomsorg i nästa steg.

Uppstart med workshop och 
genomförande 2021. 

15 Stödja utvecklingen av 
differentierade 
arbetsuppgifter och 
kompetenstrappor samt 
synliggöra behovet av 
riktade utbildningsinsatser 
genom arbete med 
kompetenstrappor 
/karriärsstegar i respektive 
verksamhetsområde. 

Utvecklingsområde som 
gemensamt tema eller 
uppstart på tex arbetsgrupp 
höst 2021.

Koppla även till YH-
arbetsgrupp.
Hur hantera de 
vårdbiträde/stödbiträde, 
utbildade/utbildas?

Gemensamt tema under 
2021 - 2022 i de lokala 
collegen för uppföljning 
regionalt.



HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETER 2021 MÅL 3 VI ERBJUDER DEN BÄSTA UTBILDNINGEN 

Nr Aktivitet Ansvarig Status 

16 Utbilda Handledare steg 3
Varje lokalt college inventerar sitt 
behov i ett flerårsperspektiv. 
Rapportera sitt behov för kommande 
år i november för stöd till planering av 
antal utbildningar.

Regional 
processledare & 
lokala utbildare av 
handledare steg 3. 

Genomförs lokalt 
och regionalt 2021. 
Utvärderas efter 
genomförande

17 Regional vård- och 
omsorgslärarkonferens.

Regional 
processledare

En gång årligen 

18 Öka användningen av Peer Learning 
eller liknande modeller för att kunna 
öka antalet praktikplatser. 
Pilotgrupper i kommunal verksamhet 
för att utveckla metod och 
läraktiviteter som andra kan ta del av.
Regional idébank för läraktiviteter 
skapas.

Regional & lokala 
processledare.

Antal pilotgrupper i 
kommunal 
verksamhet 
respektive i Region 
Skåne.



HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETER 2021 MÅL 3 VI ERBJUDER DEN BÄSTA UTBILDNINGEN 

Nr Aktivitet Ansvarig Status 

19 Utveckla arbetet med validering 
genom ESF projektet Validering Vård 
och Omsorg samt utveckla regional 
stödstruktur.

Regional 
processledare & 
lokala processledare

ESF projektet 
Validering Vård och 
Omsorg pågår tom 
juni 2022

20 Utveckla verktyg och modeller för 
APL/LIA/VFU – hantering. 
Uppstart med innovationsprint med 
representation från lokala college.

Regional 
processledare med 
arbetsgrupp samt 
stöd av 
innovationsledare 
Johan Müllern
Aspegren. 

Genomförs i mars 
2021. Efter det 
planeras för nya 
aktiviteter



Aktivitet Ansvar Status

Verksamhetsmöte för lokala 

VO-College styr- och arbetsgrupper 

med regionalt gemensamma årliga 

tema.

Lokal ordförande tillsammans 

med lokala processledare.

Årligen återkommande 

under våren. 

Lokala nätverksträffar med 

förstalinjechefer. Regional 

processledare kan bidra i det lokala 

colleget med kortare workshop i 

arbetsplatslärande.

Lokal ordförande tillsammans 

med lokala processledare.

Årligen återkommande. 

Handledarträffar för handledare   

steg 1 och 2. 

Lokal ordförande tillsammans 

lokala processledare och 

handledare steg 3. 

Årligen återkommande. 

Från Regionalt VO College uppdrag övergår följande till lokalt VO College uppdrag from 2021:



DEL AV PROJEKT OCH PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 2021 - 2025 

GEMENSAMMA TEMAN, FÖRSLAG TILL 2021?

2021 2022 2023 2024 2025
Uppgiftsväxling X X X

Språkutvecklande arbetsplatser X X X

Öka kompetensen och användandet av 

digitala lösningar och välfärdsteknik av 

såväl utbildningsutbud, mötesformer 

samt i arbetet inom vård och omsorg.

X X X X X



ÅTERCERTIFIERING 2021-2025

• Uppföljning av mål 2016-2021

• Utvärdering av arbetet under samma tidsram

• Uppföljning utifrån kvalitetskriterierna på samma tidperiod.

• Nya mål för perioden 2021 – 2025 

• Nya samverkansavtal och avsiktsförklaringar

• Certieringsbesök Lokalt College Ystad Österlen 19/4

• Regionalt certifieringsbesök 20/ 4



MINI PAUS



KOMMUNIKATIONSPLAN 
• Kommunikationsplan för 2021 – 2025 

KOMMUNIKATIONSPLAN (vo-college.se)

• Varje år skapas en aktivitetsplan med aktiviteter för att 
stödja marknadsföring av yrke och utbildningar

• I mappen Kommunikation på VO College Skåne  hittar ni 
både kommunikationsplan och aktivitetsplan.

• En regional Kommunikationsgrupp har startat upp

Dokument-
banken

På 

VO College Skåne

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/kommunikationsplanvard-ochomsorgscollegeskane2021.pdf


EFTERLYSNING GODA EXEMPEL
• Vi önskar få in goda exempel att lyfta upp i våra sociala kanaler och 

på hemsida!

• Presentera Handledare steg 3 – gärna i intervjuform med närmaste 
chef!

• Är du både språkombud & handledare steg 3 – då vill vi gärna 
intervjua dig!

• Är du stolt över ditt arbete som handledare och vill berätta? 

• Kanske en intervju med studerande – eller för dig som handledare 
steg 3 – när du i ditt uppdrag stödjer handledare steg 1-2.

• Vill du berätta om något lärande som bidrog till hela gruppens 
utveckling i samband med handledningen?

Utmana Jante



MOVIESTAR 2021

Vi behöver göra en ny handledare steg 3 film 

Arbetet startar efter sommaren med förberedelser i vår!

Vi behöver de arbetsplatser som arbetat aktivt med rollen, där 
både chef – handledare – kollegor och de studerande kan 
intervjuas kring hur de upplever & använder rollen!

Nyfiken – kanske sugen på att vara med – hör av dig till Hanna 
– eller till mig!



FRÅGOR?
Hanna Nordehammar
Kommunikatör
Skånes Kommuner

E-post 
hanna.nordehammar@skaneskommuner.se

Telefon
0728 85 47 44

vo-college.se/skane

PS har du hittat oss på LinkedIn 

mailto:hanna.nordehammar@skaneskommuner.se


ÅRETS HANDLEDARE 2021 
SKÅNE
Nomineringsperiod  2021 04 01 tom 2021 05 14

Urval på sista processledarmötet 21/5 innan sommaren

Nominering till den nationella utnämningen 31/8 

Nationell Årets handledare 2021 – uppmärksammas på Nationell 
rikskonferensen 1/12 





NU ÖPPNAR VI FÖR NOMINERING
1 april till den 14/5  är det öppet för att nominera!

Alla kan nominera!

Vem tänker ni är värda att lyfta fram som en god förebild för 
handledare?

Vem har gjort ett extra gott avtryck, hittat nya grepp, vågat  utmana 
och utveckla sig själv och andra??

Skånes kandidat nomineras till den nationella uttagningen 31/8

Nationellt utses och uppmärksammas Årets handledare 1/12 på 
rikskonferensen.



PROJEKT KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
VÅRD OCH OMSORG 2025 MED PROGNOS 2030

Projektledare Cecilia Varland Enström

Projekttid 2021-01-18  tom 2021-06-15

• Kartläggning Personal och kompetensförsörjning inom kommunal vård och 
omsorg i Skåne tom 2025 med prognos 2030.

• Syftet är att skapa en ”Skånekarta” över behov av kompetens för att få en 
samlad bild av de utmaningar vi skall möta och rusta den kommunala vård och 
omsorgen inför.

• Kartan kommer att synliggöra verksamheternas behov och de volymer som 
utbildare levererar 2021. 

• Ett förslag till en grundmall för personal och kompetensförsörjningsplan 
arbetas fram som stöd för att i framtiden kunna inhämta statistik på likvärdigt 
sätt i Skåne.



MINI PAUS 



ESF VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

• Validering är ett av de två områden som VO College har riktlinjer för och 
som man som ansluten aktör förbinder sig att använda

• Det som är det kvalitetssäkrade området är riktlinjerna för validering. 
Det är valbart att använd metodmaterialet i VO College.

• I ESF projektet ingår både metodutveckling och kompetensutveckling.

• Även modulen validering i handledarutbildningen kommer att 
uppdateras.

• Materialet digitaliseras.



ESF VALIDERING I VÅRD OCH OMSORG 

Aktiviteter vår och höst 2021. Tankar om regional stödstruktur? 

Evt referensgrupp skapas för att inventera nuläge och önskat läge och tar fram förslag på 
regional stödstruktur.

Modul 1 

Erbjöds tillfällen till den  3/3 + 10/3 + /4 10/5   Datumen bl

Omfattar en timme och är en introduktion och orientering av materialet. 

Kick off för regionala processledare 28/1

Modul 2 

Förslag att de förläggs till dagen med vård och omsorgslärare VUX 14/10 

Modulen är en halvdag och för en bredare målgrupp – även SYV och rektorer inkluderade.

Ytterligare en halvdag planeras i nära anslutning till denna. 



VO-COLLEGE HANDLEDARUTBILDNING

Steg 1
Handledare för elever 
på reguljär utbildning 

(APL), praktikanter 
samt nyanställda

Steg 2
Validerings-
handledare, 

lärlingshandledare 
och handledare för 

yrkeshögskole-
studerande (YH)

Steg 3
Handledare för 

handledare, ansvarig 
för intro, utveckla 
arbetsplatsförlagt 

lärande, kulturmöte



HANDLEDARE STEG 3 ROLL I VALIDERING
SVARA I CHATTEN  

Vi har fått ett regionalt uppdrag att skapa stödstruktur för 
validering.

Hur ser nuläget ut? 

Hur många arbetar med validering idag?

Vilka särskilda utmaningar kan det ställa på er roll?

Vad kan ni behöva fylla på med?



HANDLEDARE STEG 3 –
EN AV VÅRA REGIONALA STÖDSTRUKTURER

From 2021 är Handledare steg 3 en våra regionala stödstruktur. 

• På träffarna kommer ni att få material att kunna använda på era 
lokala träffar med handledare steg 1-2.

• På vår hemsida : www.vo-college.se/skane finns en egen mapp 
under dokumentbanken. Där kommer du  att hitta materialet som 
du kan använda på egna träffar. 

• Vi lägger in information om VO College Skåne under 
stödmaterialet.

• Saknar du något material så hör gärna av dig!

Fortfarande en 
ojämn utveckling 

i Skåne, 
De lokala 

collegen har 
arbetat olika 
aktivt med 

frågan.

http://www.vo-college.se/skane


VÅRD- OCH 
OMSORGSCOLLEGE SKÅNE
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VAD ÄR VO-COLLEGE SKÅNE?

• Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en förening 
för samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsaktörer 
och fackliga organisationer inom den privata och 
offentliga vården och omsorgen. 

• Tillsammans arbetar vi för att ge elever 
och studerande en modern utbildning som leder till 
anställningsbarhet och karriärmöjligheter. I Skåne är 
30 av länets 33 kommuner anslutna till VO-College 
Skåne.



VO-College Skåne är 
den självklara arenan 

för samverkan i 
personal- och 

kompetensförsörjnings-
frågor för att kunna 

erbjuda Skånes 
medborgare en vård 

och omsorg i 
världsklass.

VISION 2021-2025

”

”



DET REGIONALA GRUNDUPPDRAGET

• Handledarutbildning steg 3 (2021)

• Utbildning av utbildare till handledare steg 3

• Språkombudsutbildningar (2021)

• ESF-projekt Validering vård och omsorg 

• Nätverk handledare steg 3

• Nätverk språkombud

• Nätverk vård och omsorgsambassadörer

• Nätverk vård och omsorgslärare 

• Skånes SYV dag



TRE ÖVERGRIPANDE MÅL

• Mål 1: Vi attraherar 
studerande och 
medarbetare.

• Mål 2: Vi har medarbetare 
med rätt kompetens.

• Mål 3: Vi erbjuder de 
bästa utbildningarna.



REGIONALT OCH LOKALT VO-COLLEGE SKÅNE

REGIONAL STYRGRUPP

REGIONAL 
PROCESSLEDARE

Annika Andersson
Regional ordförande

Susanne Rosenström
Regional processledare

Regional styrgrupp består av lokalt colleges 
ordförande samt utbildningsrepresentant, 
Kommunal, Högskola/Universitet, Region 

Skåne, Regional Utveckling och AF.

Regional processledare - regional resurs som 
stödjer lokala processledare.

Hässleholm, 
Kristianstad, 

Osby, 
Kristianstad, 

Östra 
Göinge, 

Bromölla

Eslöv, Höör, 
Hörby

Ystad, 
Simrishamn, 

Skurup, 
Sjöbo, 

Tomelilla

Ängelholm, 
Båstad, 

Örkelljunga, 
Klippan

Trelleborg, 
Vellinge, 
Svedala

Landskrona, 
Svalöv

Helsingborg, 
Höganäs, 

Bjuv, Åstorp

Malmö, Lund
Lomma

LOKALA COLLEGE I SKÅNE

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP

LOKAL 
PROCESSLEDARE

LOKAL 
ORDFÖRANDE

LOKAL 
STYRGRUPP



Medlemmar
Båstad, Ängelholm, Klippan, 

Örkelljunga, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, 

Höganäs, Landskrona, Svalöv, Malmö, 

Lund, Lomma, Ystad, Simrishamn, 

Tomelilla, Trelleborg, Svedala, 

Vellinge, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, 

Skurup, Hässleholm, Östra Göinge, 

Perstorp, Bromölla, Osby, Kristianstad, 

Höganäs, Region Skåne

Ej medlemmar
Kävlinge, Burlöv, Staffanstorp



FOKUSOMRÅDEN

• Personal- och kompetensbehovsinventering till och med 
2025 med prognos 2030

• Kompetensstegar/karriärmöjligheter

• Uppgiftsväxling

• Ledarskapet, behålla och utveckla

• Marknadsföring av yrket och utbildning

• Behålla och utveckla våra medarbetare



UTBILDNINGAR
INOM RAMEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKÅNE



VO-COLLEGE HANDLEDARUTBILDNING

Steg 1
Handledare för elever 
på reguljär utbildning 

(APL), praktikanter 
samt nyanställda

Steg 2
Validerings-
handledare, 

lärlingshandledare 
och handledare för 

yrkeshögskole-
studerande (YH)

Steg 3
Handledare för 

handledare, ansvarig 
för intro, utveckla 
arbetsplatsförlagt 

lärande, kulturmöte



HANDLEDARE STEG 3

• Det finns idag (2016-2020) cirka 180 utbildade i Skåne

• Regional uppdragsbeskrivning är framtagen

• Regelbundna nätverk stärker och utvecklar rollen

• En del i den regionala stödstrukturen

• Fyra stycken utbildare i Skåne

• Förbättringsområden, förtydligande av rollen i 
respektive organisation, beställning av uppdrag, 
mandat för uppdraget, målbild av önskat läge!



SPRÅKOMBUD I SKÅNE

• Idag finns det cirka 15 utbildare i Skåne

• Det finns cirka 80 språkombud i Skåne – men många är inte 
aktiva på grund av okunskap eller bristande förankring 

• Behov av rollen finns i många områden för att minska insteget i 
det svenska samhället och på arbetsmarknaden

• Ojämn fördelning i Skåne

• Regional uppdragsbeskrivning framtagen

• Förankring av uppdrag för språkombuden sker med chef under 
utbildning. 

Nyckelroll för att klara att möta behovet av nya medarbetare!



SPRÅKOMBUDSUTBILDNING

WWW.SPRAKETPAJOBBET.SE
VERKTYG FÖR SPRÅKUTVECKLANDE 

ARBETSPLATSER

http://www.spraketpajobbet.se/


VILL DU VETA MER 
OM VÅRD- OCH 
OMSORGSCOLLEGE?

vocollegeskane

Vård- och omsorgscollege 
Skåne

Vård- och omsorgscollege 
Skåne



REGIONAL STÖDSTRUKTUR 
HANDLEDARE STEG 3

• Fortsatt utveckling av rollen och 
uppföljning av utbildningen

• Uppföljning av förankring av den 
regionala uppdragsbeskrivningen.

• Öva & lära mera om 
samtalsverktyg

• Hur bygga alians med närmast
chef

• Rustas med stödmaterial för att
kunna få likvärdig kvalitét i lokala
handledarträffar.

• Årliga träffar med vård och 
omsorgslärare.

From 2021 kommer ansvaret för 
handledarträffar övergå till de 
lokala collegen.

Regionalt nätverk för
handledare steg 3 

Steg 3 blir en del av den 
regionala stödstrukturen 

I Skåne finns 
180 handledare 
steg 3

Utbildningarna 
startade 2016

From 2019 
finns fyra 
utbildare – av 
handledare 
steg 3



REGIONAL UPPDRAGSBESKRIVNING             

Grundförutsättningar för uppdraget

• - Uppdraget är en del av den regionala stödstrukturen för utveckling och stöd av handledare 
steg 1 och 2 

• - Uppdragsbeskrivningen bör konkretiseras utifrån verksamhetens behov och arbetsgivarens 
intentioner

• - Arbetsgivaren bör avsätta tid för uppdraget.

• - Handledare steg 3 bör få möjlighet att delta i regionala erfarenhets- och 
kompetensutvecklingsdagar ca 2 heldagar/år

• - Vara väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde 

• - Ha vilja och mod att tala inför medarbetare, kollegor och chefer, till exempel på APT 

• - Ha medarbetarnas förtroende på arbetsplatsen 

• - Ha intresse för samverkan kring kompetensutveckling och arbetsplatslärande 



Ansvarsområden I Regional uppdragsbeskrivning 

• - Stödja och handleda handledare steg 1-2 enskilt eller i grupp

• - Samordna regionala kunskapshöjande insatser i det lokala colleget

• - Samordna och utveckla det operativa handledarskapet

• - Utgöra ett stöd till handledare vid t.ex. planeringssamtal

• - Genomföra planerings- och informationsmöten gällande handledning

• - Utveckla och tillämpa alternativa pedagogiska modeller och lärmiljöer i samverkan med 
utbildningsaktörerna 

• - Medverka i och sträva efter ett interprofessionellt lärande

• - Huvudansvarig för introduktion av nyanställda, olika typer av praktikanter, prao samt 
studerande/elever

• - Fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning. 

• - Kommunicera och koordinera APL/LIA med utbildare inom Vård och omsorgscollege

• - Kommunicera och koordinera APL/LIA-uppdraget med sin närmaste chef 

• - Praktikplatsplanera, och eventuellt placera studerande 



TANKAR OM HANDLEDARE STEG 3 UTBILDNING 
• Dag 1   Pedagogiskt ledarskap

• Dag 2   Grupprocesser och kulturmöte samt Mötesmetoder och         
presentationsteknik

Hemuppgift 1 och 2

• Dag 3    Återkoppling hemuppgift 1 och 2. 

Grupprocesser och kulturmöten. Mötesmetoder och 
presentationsteknik.

• Dag 4     Samtalsmetodik och svåra samtal

Hemuppgift 3

• Dag 5   Återkoppling hemuppgift 3. 

Seminariedag med efterföljande dialog kafé där cheferna deltar. 
Utvärdering efter avslutad kurs följd av nationellt intyg.



ANVÄND CHATTEN  – TVÅ SPÅR – MERA I 
UTBILDNINGEN – FYLLA PÅ MED FRAMÖVER!

Mer, mindre av eller fattas i 
grundutbildningen till handledare 
steg 3?

Fylla på med mera framöver på 
regionala träffar?



ARBETE I GRUPP – 6 GRUPPER
MAX 5 MINUTER PER PERSON  

PÅMINN VARANDRA OM FRÅGORNA FÖR ATT STÖDJA SAMTALET

KLOCKAN 12.00 AVSLUTAS PASSET – FÖR LUNCH TOM KL 13.00 

Var befinner jag mig i mitt uppdrag – nuläget?

Vad kan vara nästa steg?

Vad kan jag behöva för att ta ett litet steg i rätt riktning?

När kan jag börja göra? 

Ingen återrapportering



LUNCH 12.00 – 13.00



TIDPLAN EFTERMIDDAG
Kl 13.00 – 13.45

• Män i hälsa – inspiration

• Leda lärande – arbetsplatslärande

• Bygga alians med chef 

14.00 – 14.45

• Peer Learning i Skåne

• Innovationssprinten APL LIA VFU

• Samtalsverkstad – övning i grupp (30 minuter)

15.00 – 15.30

• Det här tar vi med från dagen – önskemål framåt



MÄN  I HÄLSA
Är du man nog? Män i hälsa söker dig som är öppen 
för att tänka nytt (manihalsa.se)

Nu som Regionalt EFS projekt i Sjuhärad!

Vilka tankar väcker filmen hos er?

Hur kan vi arbeta aktivare för att öka mångfalden i 
våra verksamheter? 

Vilka normer och kulturer behöver vi synliggöra och 
arbeta aktivare med?  

Följ på facebook
och hitta flera 

filmer på 
youtube

https://manihalsa.se/


CHEFENS ROLL I ATT LEDA LÄRANDE

Förankringsarbete pågår!



ARBETSPLATSLÄRANDE 

En lärande kultur

& 

En lärande struktur på arbetsplatser där alla  lär!

Bra material att arbeta med:
arbetsplatslarandeivocollege_0.pdf (vo-college.se)

https://www.vo-college.se/system/files/dokumentbanklokal/arbetsplatslarandeivocollege_0.pdf


ARBETE I GRUPP 

Bygga alians med närmaste chef – vad kan vara mitt bidrag?

Vad fungerar bra idag?

Vad kan bli bättre?

Vad kan vara mitt eget första steg i rätt riktning vara?



MINIPAUS



PEER LEARNING 
• Arbetet har pågått sedan 2016 

• Införandet i Region Skåne har skett med stor bredd i Skåne 
med vissa lokala variationer. 

• I de Skånska kommunerna har införandet varit lite trögare. 

Under 2020 

Ängelholms kommun på ett särskilt boende 

Malmö stad på tre särskilda boende



Vad är Peer Learning?

Två jämbördiga individer t.ex. kurskamrater lär sig av 
och med varandra med handledaren som stöd

En handledningsmodell som bygger på studentaktivitet

Strukturerade läraktiviteter



VARFÖR PEER LEARNING

• Tränar förmågan att samarbeta!

• Eleverna stimuleras till reflektion, samverkan och att 
stödja varandra. 

• Ger trygghet att ha en kollega att fråga, inte bara sin 
handledare

• Över tid ger det möjlighet till att öka antalet 
praktikplatser 



FORTSATT ARBETE 
Gemensamt tema  & erfarenhetsutbyte på träffar med handledare 
steg 3 och vård och omsorgslärare. 

Önskemål om föreläsningar igen, för de som inte var med när de 
genomfördes i uppstarten.  

Gemensam mapp på hemsidan
informationsmaterial 
Idébank för läraktiviteter

Nya pilotgrupper – vi startar upp Peer Learning 2021 i hemtjänst 
Höör och försöker hitta även pilot verksamheter i LSS.



KOM IHÅG ATT MEDDELA NY ADRESS NÄR 
NI BYTER ARBETSGIVARE 

• Med aktuell sändlista kan nyhetsbrev och riktad info nå er 
direkt till er egen mailbox!

• Har du bytt adress sedan din utbildning ?

• Maila den nya adressen till 
susanne.rosenstrom@skaneskommuner.se

mailto:susanne.rosenstrom@skaneskommuner.se


Vård- och omsorgsförvaltningen

Inbjudan

Innovationssprint Omsorgsfull Innovation
I samverkan med Region Skåne, VO College Skåne, Malmö 

Stad, akademin och många fler

Tema: Framtiden i praktiken

Datum: 3 dagar våren 2021

Plats: Digital



2021-03-19

Innovationssprint

Välkommen till tre inspirerande och utvecklande 

dagar av omsorgsfull innovation!

Sprinten

Under en innovationssprint jobbar vi i team med att 

identifiera ett problem eller behov i ’verkligheten’ och 

jobba fram innovativa lösningar som kan genomföras 

direkt. Vi lär oss verktyg och metoder som biter och 

hur de fungerar i en grupp. Erfarna coacher stöttar 

upp och hjälper till om man kör fast.

Gäster och fika

Vi bjuder in intressanta gäster som delar med sig av 

inspirerande erfarenheter och trollar fram fika under 

arbetet så ni kan fokusera på skapandet.

Kan alla vara med?

Sprintarna är öppna för alla och ingen förkunskap 

krävs!

OBS!

Vi siktar på att genomföra sprinten digitalt!



2021-03-19

Framtiden i Praktiken
Hur kan vi arbeta för att ge hög kvalitét i det 

arbetsplatsförlagda lärarande med APL/LIA och 

VFU och samtidigt öka volymerna av antalet 

platser för att möta de ökade volymer av 

rekrytering som verksamheter inom vård och 

omsorg står inför?

Många perspektiv är kopplade till frågan, allt 

från tekniska lösningar för hantering av 

praktikplatser och handledare, nya 

handledarmodeller, teambaserade arbetssätt, 

nya vård och omsorgsprogrammet, hur vi kan 

nyttja platser över året mm. Vi utgår från frågor 

som rör samverkan mellan utbildningen och 

arbetsplatsen.

Känner du till problem eller skav kring utbildning 

och praktik, vill vi gärna se dig på den här 

innovationssprinten. 

Vi utgår från frågor som rör samverkan mellan 

utbildningen och arbetsplatsen!



2021-03-19

Hemligheten bakom framgångsrikt innovations-

arbete är att lösa rätt problem och att göra det på 

rätt sätt. 

Problem - Börja i det som skaver

Vi med att lista och bryta ner problem och hinder 

innan vi går vidare för att spåna idéer. 

Lösning - Generera idéer för att lösa problemet

Det som man ofta tänker på som innovation – fullt 

fokus på att generera idéer och förslag på 

lösningar på vårt problem

Verkstad - Hur får vi det att hända? 

Av alla idéer kokar vi ner till de bästa och jobbar 

fram en lösning som kan testas.

Presentation

Till slut presenterar alla teamen sitt arbete och 

beskriver hur den kan tas vidare.

Hur funkar en sprint?



2021-03-19

Passens upplägg

Under varje pass kommer vi först att lära oss om metoder och tekniker som är vanliga 

under innovationsarbete, för att sedan använda dem i praktiken i grupparbete under 

resten av passet. 

Spår 1 och 2

Vi kör ett spår på eftermiddagen och ett på förmiddagen för att förenkla pusslandet med 

övrigt arbete. Man kan delta i alla tillfällen eller hålla sig till det spår som teamet kommit 

överens om. 

Hur funkar denna sprint?

Problem VerkstadLösning

Problem VerkstadLösning Presentation av alla 
bidrag
Fredag 28/5 
10:00-12:00

Onsdag
19 maj

Torsdag
20 maj 
mars

Fredag 
21 maj

09:00 – 11:00

13:00 – 15:00

Spår 1

Spår 2

För att kunna hålla energi och skaparglädje uppe under digitala event har vi valt att dela 

upp sprinten i fyra två-timmarspass som går i två parallella spår. Vi kommer att jobba i 

team och teamen väljer vilket spår som passar bäst för dem.



SAMTALS VERKSTAD 

• Par arbete

• Uppdrag – coacha varandra utifrån 
frågan

• Vad känner jag mig nöjd med i mitt 
handledarskap?

• Vad kan vara utmanande för mig som 
handledare steg 3?

• Vad vill jag utveckla vidare?



LÖSNINGSFOKUSERAT FÖRHÅLLNINGSÄTT 
Utforska berättelsen, fråga men ge inga egna exempel, använd persons egna ord när du 
återkopplar och ställer ny fråga.

Exempel Aha berätta mera…NU blir jag nyfiken – jag vill veta mera

Så du är nöjd med ….vad mer finns som du är nöjd med?  Något annat ?

Så när du gör det som du känner dig nöjd med – vilken SKILLNAD gör det? (känslor mm)

Hur märks det ? ( beteende mm ) 

Vem mer än du märker det? 

Så jag hör att du är nöjd med …men ibland finns det utmaningar – vilka kan de vara? 
Utforska med nyfikna frågor

Vad skulle du vilja utveckla vidare?  Vilket skulle kunna vara ditt första lilla steg i rätt 
riktning?

Summera samtalet – utifrån de tre frågeställningarna

Grundtänket: 
är att lägga 

fokus på 
lösningar 

genom att titta 
på undantagen 
dvs de tillfällen 

där det 
fungerar finns 

en 
utgångspunkt 
för lösningar



MINI PAUS 



ARBETE I MINDRE GRUPP

• En samtalsledare/coach

• En intervjuperson

• En observatör

10 minuter per person inklusive feedback från observatör

Samtalsverkstaden avslutas 14.45 – paus till 15.00 



AVRUNDNING 

• Det här tar jag med mig från dagen?

• Det här önskar jag fylla på mera om framöver?

Varm tack för idag!


