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Protokoll Lokal styrgrupp VOC  

Plats: Brinellskolan konferensrum tvåan, 2018-11-22 kl. 9.30 

Närvarande: Mattias Pålsson, Caroline Wickholm, Linda Smedberg, Soile Ketola, Jessika Kvist, Lena 

Bergman, Jorunn Hollstedt Widén. 

 

 Val av sekreterare för mötet. 

Jorunn skriver. 

 

 Elevråd 

Inga elever deltar idag.  

 

 Föregående protokoll 

Lena går igenom föregående protokoll.  

 

 Regional styrgrupp rapport senaste mötet (tisdag 20/11) 

Tillgången på handledare och valideringshandledare togs upp. Det finns valideringshandledare i 

Fagersta (1), Norberg (1) och Skinnskatteberg (1). Vad gör vi om det saknas 

valideringshandledare? Det behövs en ny omgång av handledarutbildningen. (Datum finns planerat 

efter jul, två förmiddagar (16/1 och 13/2), Mattias kommer att skicka ut inbjudan).  

Vilka kompetensbehov finns för kommunernas medarbetare? Språket-, teknik- och demensområdet 

behöver utvecklas.  

Språkombudsutbildare, vi har inte kommit vidare i den frågan. Soile är intresserad (yrkeslärare) 

men det behövs även en sv/sva-lärare. Mattias kollar igen om intresse finns.  

Hur gör kommunerna gällande registerutdrag från polisen? Görs det inför anställning och ev. inför 

praktik? Vad säger regelverket?  

Sala kommun har sökt ESF-pengar för att utveckla teknikkunskaper. (Kan vi samarbeta kring en 

”teknikdag”, för vårdelever i samarbete med arbetsgivare?)  

PRAO obligatorisk från årskurs 8 - hur möter vi upp det? Roterande schema för att se olika 

delar/arbetsplatser inom vården?  

Skolverkets förslag gällande legitimation för undersköterskor har varit ute på remiss. 

Socialstyrelsen fortsätter arbetet.  

Seminarium planeras till styrgruppen för mer input, mellan ordinarie möten. Emma skulle kolla 

det.  

 

 Uppföljningsmallen. Mål 3 och 4. 

Hur många är utbildade undersköterskor? Statistik från Linda och Jessika skickas till Mattias. 
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 Uppföljning 10 års jubileum VO-college. 

”Biblioteksdagen” (Janne och Sisko), det gick bra. Diabetesdagen vecka 46 och öppet hus samma 

vecka. Tyvärr inte så många besökare utifrån. Kommunernas hemsidesansvariga 

(kommunikatörer), bör informeras. Info ut även på Facebook. Linda Halldin-Normann (NVU) bör 

kontakta respektive kommuns kommunikatörer, inför liknande evenemang. Linda (NVU) 

kontaktar Emma med bilder och kort text om vad som gjorts under 10-års jubileumet. 

 

 Behovsanalys – kompetenslyftet. 

Information från regionalt yrkesvux, Stockhom: Statsbidraget ligger kvar i budgeten i samma 

omfattning. Tre utmaningar är definierade; begränsningar i språket, brist på SFI-lärare och för låga 

ersättningsnivåer i statsbidraget. Fler utbildningsanordnare upplever problem med medfinansiering 

men även rekryteringssvårigheter. Diskussionsfrågor: i vilken mån samplaneras utbudet och 

antalet platser? Vad anser vi fungera bra – vad behöver utvecklas? Vilka typer av stöd behövs? 

”YFI” Yrkesutbildning i kombination med SFI/Sva grund, exempel från Stockholms stad, för 

personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden (kock, bygg, undersköterska). 

Yrkeslärare och språklärare planerar och genomför utbildningen tillsammans. Bygger från det 

konkreta till det teoretiska.  

Eventuellt göra en egen distansutbildning (NVU), för usk om nyanställning av vårdlärare 100 % 

genomförs. 4-5 personer kan vara aktuella från Norberg, finns även aktuella från Fagersta och 

troligen även från Skinnskatteberg (mindre antal).  

 

 Övrigt:  

o Årets handledare lokalt? Lämna in förslag. 

o Nästa möte 15/3 kl. 8:00, kl. 8:30 för elevrådet. Plats Brinellskolan Fagersta. Vårens andra möte 

förläggs till Skinnskatteberg 29/5 kl. 8:00. Lokal meddelas senare.  

o Kan vi få en representant från Region Västmanland (landstinget) till våra möten? Mattias kontaktar 

Anna Björk. 

o Kostnad validering? Mattias förslag 20 kronor/poäng men måste kollas. Jorunn hade ej antecknat 

kostnad från valideringskonferensen i Gävle (men det diskuterades).  

o Prognoser via AF, ”arbetstagarens marknad”. Hur samverkar kommunerna inom olika 

verksamheter? Fritidsförvaltning/socialförvaltning. Kan arbetstagare gå emellan dessa 

verksamheter? Finns det likheter i de olika yrkesrollerna som kan tillvaratas? Omplacering sker vid 

arbetsbrist eller sjukdom. Att ta tillvara personers olika kompetenser på bästa sätt... 

o Förslag att genomföra kartläggning i sva inför start av vårdutbildningen (till hösten -19). Alla som 

söker kallas till kartläggning för att se om förutsättningar finns att klara utbildningen? Kolla idén 

med Sofia (sva-lärare). Även för samhällskunskapen? Mattias ska ha samtal med Sirja och Ola (sh-

lärare). Soile skickade information från Landskrona kommun (bifogas som PDF). 

o Allmän datakurs via AF? Hur kan AF komplettera deltagares grundkunskaper i data? Har funnits 

en variant på detta tidigare... 
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o Ersättare för Lena och Mattias vid frånvaro till regional styrgrupp och lokal styrgrupp bör finnas. 

Alla ger namnförslag till Mattias. Arbetsgivare bör närvara vid dessa möten. 

 

 

Skrivna anteckningar 

/Jorunn Hollstedt Widén 

 

 


