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 Dagordning Lokal styrgrupp VOC  
Plats: Norbergsvägen 19 våning 3 Fagersta kl. 8.00 5 februari 
Närvarande: Jessica Kvist, Lena Bergman, Harriet Kristensen, Linda Smedberg, Caroline 
Wickholm, Ramona Larsson, Kicki Bergman, Susanna Arle, Soile Ketola, Jorunn 
Hollstedt Widen, Jan Wallén, Johanna Hyltberg, Emma Brusling, Mattias Pålsson 
 
• Val av sekreterare för mötet – Mattias  

• Välkomnar Johanna Hyltberg blir Emmas ersättare. Presentation av alla.   

• Föregående protokoll. I fortsättningen skicka med föregående protokoll i inbjudan. Lena gick 

igenom protokollet.  

• Elevärende – flytt. Jorunn tog upp ett elevärende. Det gäller en som går kompetenslyftet och 

flyttar till Avesta. Avesta betalar inte. Diskuteras lite kommer eleven stanna kvar. Emma tog upp 

att vi ska stötta. Vad har vi tagit på oss enligt avtal? Mattias kollar. Fråga Avesta igen Marie 

Hjelm. Fagersta tar med sig elevfrågan. Mattias har mail kontakt med Fagersta. Kontakt med 

Avesta tas.   

• Regional styrgrupp rapport senaste mötet. Genomgång av protokoll. Bl.a. prat om utveckling 

språkombud. Emma tryckte på 14 feb språkföreläsning Hallstahammar Lövåsen, chef Lillemor 

Qvist. Två platser bokade hör av er till Mattias. Viktigt att rätt personer.  Info om ev nya 

vårdprogrammet se mer VOC hemsida. Uppsamlingsverktyget kommer förändras. Sala på väg att 

starta ungdomsgy igen. Sala kanske hör av sig till oss. Emma tryckte på yrkestävlingarna, Emma 

kollar om det finns något ”tävlingsprogram”.  Ny loga på G. Remiss på kvalitetskriterier måste in. 

Emma tog upp att AF börjat med utbildningar mot serviceassistent och vårdbiträde. En del lägger 

upp utbildningen med de kurser som ligger till grund för vårdbiträde först sen bygger man på.  

• Uppsamlingsenkäten (utvärderingen) – ny länk kommer ut då mer riktad och en gång per år.  

• Behoven – hur ser det ut. Undersköterska, YH (stödpedagog, usk specialisering). Kommunerna vill 

ha undersköterska. LSS vill ha stödpedagog. Mattias beskrev vad satellitort innebär. Norberg har 

20 % studietid för de som vill studera i nuläget 4 st. Fagersta vill att vi tittar på andra alternativ 

också. Det ska vara tydligare karriärvägar. Susanna frågade hur det ser ut på arbetsplatserna vad 

gäller vidareutbildning. Linda och Carolina tog upp själva arbetsuppgifterna. Om man gör samma 

saker eller ej. Det måste bli tydligare gränsdragning mellan arbetsuppgifterna. Det finns en grupp 

som roterar och är undersköterska. Det förekommer att de jobbar i flera kommuner samtidigt, 

diskussion om detta problem. Bisyssla måste fram mer. Det framkommer att eleverna upplevs lite 

svaga. Viktigt att handledarna tar upp det med lärarna. Handledarna vill träffas lite mer 

tillsammans. Skolan jobbar vidare med frågan. Handledarutbildning Steg 2 ligger på nätet flera 

har årshjul. Valideringshandledare saknas. Nätverk bör upprättas med handledare, kan en idé 

vara att någon handledare kan vara sammankallande. Kan en handledare vara med på lokala 
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styrgruppen? Ska skolan vara första sammankallande (Susanna tar på sig en start efter APL 

perioder ca 8 veckor)? Det krävs steg 2 för validering och YH. Behovet av enhetschefs närvaro på 

mötena ökar.  

Vad kan en serviceassistent göra? Frukost, handling, städ lite enklare saker. Mattias betonar 

vikten av att jobbet ska finnas.  

• Kartläggning – worksshop. Jorunn beskrev Sandvikens utbildningskoncept. Språket är svårt och en 

längre utbildningstid verkar fungera bättre. Arbetsgivare gör eller planerar språktest. Vi testar i 

vår med intervjuer modell ”speeddate”. Kan Grundläggande vård bli en test grupp. Efter den 25 

maj kan vi ha intervjuer. Vi håller kontakt.  

• Lokal kvalitetskriterier – 31 mars. Återkoppling kriterierna satta 2008. Skicka ut remissen. 1 från 

varje kommun samt kommunal. Lena Bergman, Kicki Bergman, Carolina Wickholm (Petra) och 

Harriet och Mattias Pålsson den 25/3 kl 13.15 NVU.  

• Nominera årets handledare – kriterierna finns på VOC hemsidsidan. Soile lämnat ut till sina 

elever. Mallen tidigare gjort ut, skickar med i utskicket.  

• Kommande seminarium mm. 14 februari 9-12 Språkföreläsning Olga Orrit Lövåsen 

Hallstahammar, 2 platser bokade.  Mångfald och jämställdhet 23 mars inställd. 18 mars öppet hus 

MDH.  

• Övrigt:  

• Nuläget och framtid NVU Mattias går igenom lite mycket är ännu oklart beror på politiken.  

Kompetenslyftet fått lite mindre pengar. Kolla arbetsgivare om ni har några lämpliga kandidater.  

Nästa möte 20 april kl 8.15 Skinnskatteberg Hemgården 

 

  
Mattias Pålsson 
Rektor/Lärlingssamordnare Komvux 
 
 
 

   TACK! 


