
Dagordning lokal styrgrupp VOC 

Brinellskolan 18/9 kl. 8:00 

 

Deltagande: 

Mattias Pålsson, Harriet, Soile, Helen Björkefors, Caroline Wickholm, Jorunn Hollstedt Widén. 

 

Val av sekreterare: Jorunn  

 

Föregående protokoll: gicks igenom. Kolla av med Emma 17/10 kl. 14:00, vad bestämdes med tanke på 

handledare?  

 

Lägesuppdatering. 

 

Elevpunkt: inga deltagande elever idag.  

 

Regional styrgrupp rapport senaste mötet: 

Bifogar dokument ”Lite snabb info från regional styrgrupp 2019-09-12”. 

19/9 sista anmälningsdatum för webbsändningen 23/9 ”Språkombud på min arbetsplats”. Webbsändningen 

är tillgänglig i två veckor efteråt. Mattias vidarebefordrar till Caroline, Helen och Petra Ludvigsson för snabb 

”utläggning” till berörd personal. NVU har lämnat offert och väntar på besked/intresse 

(språkombudsutbildare från NVU är startklara).  

Soile deltar eventuellt på seminarium 18 oktober, ”Tema välfärdsteknik och språk”. Soile kontaktar Emma.  

Aktuellt att genomföra handledningsutbildning steg 1, Mattias ser över när det kan vara lämpligt. 

 

Språkombudsutbildare - hur går det? 

Mattias har inte fått något besked från kommunerna angående offerter gällande språkombudsutbildare. 

Offerter skickades före sommaren, i mitten av maj. Viktigt att detta kommer igång.  

 

Vecka 42 och andra insatser - workshop. 

17 oktober 14:00 - vad händer? 

Är det möjligt att genomföra studiebesök för vux-elever under vecka 42. Malmen - hemtjänsten? Yvonne 

Karlsson för kontakt hemtjänsten. För Malmen enhetschef Monica Cedergren (Eva Olsson, bitr.) Mattias 

skickar förfrågan till Yvonne Karlsson, Lena Bergman (Björkängen kan vara lämpligt, Norberg).  

Handledardagen - innehåll? Prisutdelning och för att ”lyfta” handledarna. Inbjudan bör göras omgående - 

Mattias ordnar den. Soile kollar ”innehållet” av träffen.  

Janne tar kontakt med Harriet så snart som möjligt för samarbete under vecka 42 (Kommunal deltar gärna). 

Soile förmedlar detta till Janne.  

 

Deltagande av enhetschefer - fortsättning. 

Två dokument som grund för avtal mellan kommunerna, gäller mellan  2016-2021. Mattias skickar ut dessa 

dokument som en påminnelse till kommunerna, tillsammans med (del av) protokoll från lokal styrgrupp. Ska 

socialcheferna aktivt delta i möten? I vilken arbetsordning ska dessa möten planeras? (Valideringshandledare 

behövs ute i respektive kommun, med tanke på enhetscheferna roll i arbetsgruppen - som kan sin 

verksamhet).                                               

 

Kartläggning inför antagningen. 

Får vi rätt elever som går utbildningen? Nu är det önskvärt att sva grund och samhällskunskap grund ska 

vara lästa med godkända betyg (förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska finnas). Kan vi införa 

intervjuer i samband med antagning? Kan utbildningen genomföras parallellt med att sva grund läses? Vad 

blir konsekvenserna av respektive ”spår”? 

Ämnet tas upp igen för vidare diskussion vid nästa tillfälle.  

 

Övrigt: 

Studiebesök vecka 42 för vux-elever? 

19 november karriärevent i Fagerstahallen. Sara Forsberg är tillfrågad att delta från gymnasiet. Kan Komvux 

delta? 

5 oktober kan vårdvux delta på Kulturkalaset i Norberg? Soile kollar.  



Nästa möte 4/12, Mattias återkommer med tid och plats.  

 

Vid pennan 

Jorunn 


