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 Minnesanteckningar Lokal styrgrupp VOC  
Plats: Öjersbogården 20180507 kl. 10.00 
Närvarande: Jan Wallén, Soile Ketola, Lena Bergman, Jorunn Hollstedt Widén, Kristina Bergman, 
Emma Brusling, Linda Smedberg, Harriet Kristensen, Justyna Wegrzyn, Caroline Wickholm, Mattias 
Pålsson. 

 Val av sekreterare för mötet 

Mattias Pålsson 

 Föregående protokoll 

Anna Björks punkt materialet hon skulle skicka inte kommit, kolla. Många saker följa upp till detta möte.  

 Regional styrgrupp rapport senaste mötet 

Ny ordförande Eva Sahlén. Genomgång av kvalitetsarbetet nationellt. Språkombudsutbildning, 

Uppföljningsmallen, handledarutbildningen stegen steg 3 finns ännu inte.  Årets handledare. Skyltar VOC 

till arbetsplatsen finns att beställa, hör av till Mattias. Vi delade ut ett antal förra året.  

Emmas punkt. Bättre liv för sjuka äldre, nationell tema dag 12 juni, två parallella processer 

socialstyrelsen och skolverket bägge gör utredningar. Palliation ABC. YrkesSM 25-27 april Jonna Mörner 

vann yrkes SM ska rep. Sve i VM.  

 

Vi pratade vidare om för att kartlägga och/eller kolla om man valt rätt yrke. Visade den som finns på 

skolverket och den var inte så enkel som man tror. Se länk nedan 

 

Vi pratade om data it och andra automatiseringarna i sjukvården. Inte aktuellt med den kurs som finns 

utan man väver in mycket i befintligt undervisning.   

  

 Uppföljningsmallen  

Ht 2017-Vt 2018 hdl 30 st introduktionen plus 14 st på fördjupningen (2 tog ut betyg). Vi behöver 

valideringshandledare. Det behövs fler Steg 2, Janne tittar på det. Flera i gruppen börjar att diskutera 

namnen. Vi ska titta på datumen för steg 2. Vi pratade lite kring det. Jorunn berättade lite om hennes 

erfarenheter kring validering.  

Antalet APL platser. 9 st Skinnskatteberg,  8 st Norberg, ca 20 st Fagersta.  

Antalet programråd, inga! Men fyra lokala styrgruppen. Vi diskuterade olika sätt att få med eleven. Hur 

gör vi? Förslag att nästa gång ha en halvtimme till med elev representanter vid valt tillfälle. Kom ihåg 

höst att påminna varandra om det.  

 10 års jubileum VO-college 

Emma berättade lite om bakgrunden. 4-5 dec jubileumskonferens kommer program. Quality globe hotel 

Stockholm. Även Västmanland firar 10 årsjubileum. För fanns tröjor. Nu finns flagga och en vepa 

regionalt att låna. Förslag vad man gjort finns på hemsidan nationellt. Emma kollar även högskolan om 

en seminariedag. Vi har lokalt möjligheter att visa oss på våryran, Kulturkalaset, branschdagen. V 42 vad 

gör vi då? Allmänheten får träffa ”goda exempel” höra hur det är. Tre tillfällen, handledarträff bjuder in 
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gamla hdl ha diskussioner om bedömning eller annat, årets handledare. Träffar på biblioteken (när är det 

mycket folk kolla) med info och praktiska testa på, ca 2 timmar. Vi ber Linda (kommunikatör) titta på 

detta. Deltagare lärare, goda exempel, hdl? Finns även Af plus ungdomsgårdar och högstadium. Janne 

kollar tröjor. Kan jobba i Västerås vara med på hörn, vårdlärare kollar ni?  

 Övrigt 

 Jobbchansen. AF presenterar jobbchansen. En dag tar arbetsgivare emot sökande. AF kör en gång 

i månaden. Kan vara intressant att stå där för rekrytering. AF återkommer med info.  

 Året handledare, vi har gjort en lapp som kan delas ut. Tips låt eleverna nominera handledare. MP 

skickar ut lappen igen (Linda finslipar lappen). 

 Emma går igenom EFS projekt. Gruppen får svara på frågor. Vi kan påminna SYV i diskussionen, 

bl.a. viktigt med att se var luckor på arbetsplasterna. Språkombud vill arbetsgivare ha det? Ja. Det 

går att återkomma till Emma om något finns att tillägga.  

 Påminner om Kompetenslyftet...kontakta Jorunn.   

 Nästa möte 24 september kl. 9.30 elever med i början eller i slutet. Plats Brinellskolan, 22 

november 9.30  

 
Tack för engagerat deltagande och trevlig sommar! 
 

 
 

Sekreterare  
Mattias Pålsson 
Rektor/Lärlingssamordnare 
0223-44732 mattias.palsson@nvu.se  
 

ATT GÖRA: 
Janne tittar på handledarutbildning steg 2  
Mattias kollar med Linda Halldin Normann om v. 42 och aktiviteter runt det.  
  

1. https://www.vo-college.se/utbildning-och-kompetensutveckling  

2. Instruktionsfilm handledarutbildning steg 3 

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

3. App svenska på arbetsplatsen 

http://swedish4u.se/  

mailto:mattias.palsson@nvu.se
https://www.vo-college.se/utbildning-och-kompetensutveckling
https://www.vo-college.se/handledarutbildning?section=home
http://swedish4u.se/
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4. Yrkeskartläggning 

https://kartlaggningsverktyget.skolverket.se/start  

  

 

https://kartlaggningsverktyget.skolverket.se/start

