
VARMT VÄLKOMNA TILL REGIONAL NÄTVERKSTRÄFF 
SPRÅKOMBUD 

20210429
VI STARTAR KL 9.00 – PASSA PÅ ATT MINGLA MED KOLLEGORNA TILL DESS!



ATT TÄNKA PÅ NÄR VI 
ARBETAR DIGITALT –
FUNKTIONER I TEAMS
• Stäng av kamera och ljud när det är föreläsningspass.

• Sätt på kameran och ljudet när ni arbetar i grupper.

• Räck upp handen – om du vill fråga eller behöver 
support

• Använd chatten till reflektioner 

• När det är dags för paus – stäng av kamera & ljud 
(lämna inte mötet)



UPPLÄGG PÅ DAGEN
9.00 – 9.20 Introduktion och presentation

9.20 – 9.30 Förväntningar på dagen

9.30 – 9.50 På gång nationellt i VO College och kvalitetskriterier

9.50 – 10.10  Förmiddagspaus!

10.10 – 10. 50 Vad händer i VO College Skåne

10.50 – 11.00 – bensprall 

11.00 – 12.00 Olga Orrit nationellt ansvarig för språkombuden och plattformen 
www.spraketpajobbet.se

Lunch 12.00 – 13.00 

http://www.spraketpajobbet.se/


TJENA

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

• Vem är du?

• Var jobbar du?

• Har du fler roller parallellt 
(handledare steg 1-3, vård och 
omsorgsambassadör eller 
annat?)

• Hur många år i rollen som 
språkombud?



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

• Skyddad yrkestitel på lagrådsremiss

• 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 

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.



MINI PAUS 9.50 -10.10



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.

Målindikatorer har tillkommit –beslut fattas under våren 

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 och 

utbildningar 

TEMA FÖR 2021 års 

verksamhetsmöte

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

• Certieringsbesöket Lokalt College Ystad Österlen 19/4

• Regionalt certifieringsbesök 20/ 4



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 språkombud – 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 språkombud vill berätta för 
andra om det goda arbetet? 

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

Utmana Jante



VILL DU VETA MER 
OM VÅRD- OCH 
OMSORGSCOLLEGE?

vocollegeskane

Vård- och omsorgscollege 
Skåne

Vård- och omsorgscollege 
Skåne



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


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.



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 blev snabbt fullbokade. 

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. 



SPRÅKOMBUD I SKÅNE

• Idag finns det cirka 15 utbildare i Skåne

• Det finns cirka 113 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/


MINI PAUS
10.45 -11.00 



VÄLKOMMEN OLGA ORRIT 

• Nationellt ansvarig för språkombudskonceptet, utbildare 
utbildare och ansvarar för plattformen; 

www.spraketpajobbet.se

Information och dialog till kl 12.00 

http://www.spraketpajobbet.se/


LUNCH 12.00 – 13.00



TIDPLAN EFTERMIDDAG
Kl 13.00 – 14.00 
Enkät språkombud
Uppdragsbeskrivningen Språkombud
Nuläget i era uppdrag – arbete i grupp

14.00 – 14.30 Fikapaus

14.30 – 15.30 
Pararbete – det här känner jag mig nöjd med i mitt uppdrag , det här 
önskar jag utveckla mera!

Återsamling i storgrupp 15.00 – 15.30
Reflektioner från dagen?
Regional stödstruktur – vad skulle kunna vara ett stöd i arbetet? Hur 
kan vi stötta regionalt?



ENKÄT SPRÅKOMBUD 
Under mars-april månad skickades enkät ut till de anslutna 
kommunerna samt lokala processledarna.

Syftet var att få en bild av hur utvecklingen av arbetet och 
förankring av rollen ser ut i Skåne. 

Frågorna var:

• Finns det en lokal arbets/uppdragsbeskrivning av 
språkombudsuppdraget utöver den regionala?

• Finns det en plan för arbetet med språkombud?

• Finns det ett mål för arbetet med språkombud?

• Hur många språkombud finns er organisation?



SVAR PÅ ENKÄTEN:
• Låg svarfrekvens (i relation till den enkät vi skickade ut i maj i fjol 

direkt till er som språkombud) ca 20 % av kommunerna svarade. 

• Ca en 1/3 har en lokal uppdrag/arbetsbeskrivning

• Ca 1/3 har en plan för arbetet och mål beskrivna för vad. 

• I antal språkombud så anges ca 70 språkombud i de kommuner som 
besvarat eller svar via lokal processledare.

• Behov av fortsatt förankring är stor av rollen. 



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


CHEFENS ROLL I ATT LEDA LÄRANDE

Förankringsarbete pågår!



REGIONALA
UPPDRAGSBESKRIVNINGEN

SPRÅKOMBUD 

Denna uppdragsbeskrivning ska ses som en hjälp vid implementering av 

rollen i den egna organisationen. Beslutad av regional styrgrupp VO-

College Skåne 2018-06-01. Reviderad 2020-12-02.

Syfte med Språkombud på arbetsplatsen

- Ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att arbeta språkutvecklande 

såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå



Grundförutsättningar för uppdraget

- Uppdragsbeskrivningen bör konkretiseras utifrån verksamhetens behov och 

arbetsgivarens intentioner. För att ett språkombud ska ha förutsättningar att genomföra 

sitt uppdrag krävs stöd av chef samt en medveten satsning på arbetsplatslärande som 

medel för verksamhetsutveckling

- Arbetsgivaren bör avsätta tid för uppdraget

- Språkombud 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 

- Behärska svenska språket väl. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller 

som andraspråk 

- Ha intresse för samverkan kring kompetensutveckling och arbetsplatslärande 

- Datorvana



Ansvarsområden

- Fungera som nyckelperson för gemensam språkutveckling på 

arbetsplats inom vård- och omsorg

- Ge enskilt språkstöd till kollegor som behöver det

- Deltagande vid introduktion av nyanställda, olika typer av 

praktikanter, prao samt studerande/elever

- Fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare 

gällande en språkstödjande arbetsplats

- Utforma individuella planer för de som behöver språkstöd 



HUR HAR VI ARBETAT MED UPPDRAGSBESKRIVNINGEN 
PÅ MIN ARBETSPLATS?

Arbete i mindre grupper

• Ge exempel på hur ni valt att arbeta vidare med 
uppdragsbeskrivningen?

• Vilka tankar väcker genomgången av 
uppdragsbeskrivningen?



FIKAPAUS 14.00 – 14.30



ARBETE I PAR  

Pararbete  
• det här känner jag mig nöjd med i mitt uppdrag 
• det här önskar jag utveckla mera!
• tankar om hur jag kan göra?

• Återsamling kl 15.00



NÖJDHET I UPPDRAGET 
IDAG?

• Kort återkoppling från samtalen i par?

• Behov av fortsatt utveckling?

• Tips ni vill dela med andra?



REGIONALA 
STÖDSTRUKTURER

• Vad behövs för stöd regionalt för att stödja det lokala arbetet 
med språkombud?

• Vilka har idag lokala nätverk? Förankring i det lokala colleget?

• Funderingar kring samverkan med handledare steg 3 ? 

Fördelar & Nackdelar?

• Hur når information ut?



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


AVRUNDNING 
• Det här tar jag med mig från 

dagen?

• Det här önskar jag fylla på 
mera om framöver?

Varm tack för idag!


