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Dagordning Lokal styrgrupp VOC  
 
Plats: Zoom Fagersta kl. 8.00, 3 september. 

 
Närvarande: Mattias Pålsson, Jessica Kvist, Harriet Kristensen, Jonas Lostelius, Ramona Larsson, 
Linda Smedberg, Sabina Ramström, Soile Ketola, Susanna Arle, Caroline Wickholm, Jorunn Hollstedt 
Widén. 
 

 Val av sekreterare för mötet. 

Jorunn.  

 

 Val ny ordförande (ska vara från arbetsgivarens sida). 

Förslag att Caroline Wickholm blir ny ordförande efter Lena Bergman. Caroline valdes på 1 år.  

 

 Nya deltagare. 

Sabina Ramström, enhetschef äldreomsorgen från Fagersta kommun och Jonas Lostelius, regional 

processledare från region Västmanland (ersätter Johanna). Vi önskar representanter från 

Skinnskattebergs kommun och från Fagersta sjukhus till gruppen (även fler enhetschefer). 

 

 Föregående protokoll gås igenom:  

Återcertifiering för VoO-college, rapport från kommunerna (hygienutbildning genomfördes 

Fagersta), speed-dating, YH-utbildningar, serviceassistent utbildning på gång, språkombud. 

 

 Elevärende – hur gör vi med denna punkt. (Punkten bör heta elevfrågor). 

Elever har tidigare varit med i den lokala styrgruppen från ungdomsgymnasiets vårdprogram. De 

senaste gångerna har de inte deltagit. Är det aktuellt att vux-elever deltar? Soile och Susanna tar 

upp det med Janne och Sisko. Hur få elever intresserade? 

 

 Rapport från sommaren – alla. 

Jonas: VoC bytt logga och profil, instruktioner skickas – kontakta Jonas. Minderåriga på praktik 

och risk för smitta – info har getts ut av SKR: inget generellt förbud finns utan riskanalys ska göras 

tillsammans med arbetsgivare. Om det finns eller om man misstänker att det finns Covid -19 på 

arbetsplatsen, ska APL ej göras där. Metodövningar och säkert tillvägagångssätt med tanke på 

visir och avstånd. Solie meddelar hur NVU vux gör: max 6 elever metodrummet, visir + förkläde. 

Uppföljning av målen för VoC, fyll i enkäten senast 20/9. VoC-college vecka 42. 

Norberg: relativt lugnt gällande Covid -19, sommaren har fungerat bra med timvikarier. 
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Fagersta: fungerat ganska bra under sommaren.  Kommunen har haft tre semesterperioder i år.  

 

 Speeddating rapport.  

6 personer (som gick o-kurs vård under sommaren) kallades till möte, 5 dök upp varav en fick 

sommar-anställning. Det upplevdes bra och vi bygger vidare på det. Kanske tidigarelägga dessa 

möten, om möjligt (1/6 genomfördes det i år).   

 

 Återcertifieringen.  

26/8 möte I Västerås. Protokoll finns. Röd text ska ses över och eventuellt skrivas om/justeras 

(lägg lagom nivå på arbetet). Mål för nästkommande certifieringsperiod (användbara och 

mätbara, för kommande utvärdering). Hur marknadsföra yrket på ett bättre sätt? Mattias 

färgmarkerar och går igenom tidigare mål/aktiviteter för gruppens fortsatta arbete.  23/9 nästa 

arbetsgruppsmöte. 1-2 kapitel/månad bör göras för att hinna klart med detta arbete till 

sommaren. Datum för lilla arbetsgruppen bestäms separat. 

  

 Serviceassistent. 

Bakgrund: svårigheter för våra elever att komma in på arbetsmarknaden samt låg språkutveckling 

(har kort skolbakgrund). Pilotprojekt startar vecka 44. 

Utbildningen finns sökbar nu, fram till 28/9. Målgrupp SFI-D + sva grund elever. Yrkessvenska 

läses parallellt genom hela utbildningen. En gemensam ingång, två utgångar (en mot vården och 

en mot parkarbete). Utbildningen läses på heltid under ett år (sommaruppehåll juni-augusti -21). 

Sprid gärna detta – affischer kan skickas ut.  

4 praktikplatser inom vården finns hos Fagersta kommun samt även 4 praktikplatser inom NVK. 

Jessica kollar om Norbergs kommun kan ställa upp med två platser inom vården.  

Namnet diskuteras – ska utbildningen kallas för något annat? Harriet tar med sig frågan och 

återkommer.  

Speed-dating intervjuer med de sökande planeras inför antagning. 

 

 Enstaka kurser. 

Enstaka vårdkurser kommer bli sökbara till vårens start på Komvux. Kursförslag diskuteras. Kan 
ses som kompetensutveckling för befintlig personal. Alla funderar vad som är lämpligt i sina 
verksamheter. 

   

 Framtida kursförändringar. 

Vård specialisering ändras till 100 poäng (tidigare 50+50 poäng).  
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 Språkombud?  

Ännu inga svar på offerterna som skickades under förra året. Ta med frågan ”hem” igen. 

 

 Nominera årets handledare. 

Lokal nominering kan göras, men det kommer inte att genomföras på regional nivå. Kan vara 

lämpligt till vecka 42.  

 

 Uppdatering NVU. 

Sommar -21 går NVU Komvux in i Fagersta kommun. Fortsatt samverkan kommer 

förhoppningsvis finnas med berörda kommuner. 

Flytt pågår från Lärcenter i Norberg på grund av vattenskada och mögel i huset. Ny tillfällig lokal i 

Fagersta är ”Lejonkulan”, gamla Lärcenter nedanför Fagerstahallen.  

  

 Övrigt:  

VoC vecka 42, vi har fortsatt kontakt via mail.  

Planera in datum för arbetsgruppsmöte återcertifieringen – tisdag 8/9 kl. 10-11 via Zoom. Mattias 

skickar ut länk.   

YH – förfrågan från Västerås (välfärdsteknologi) läs igenom bifogat dokument och återkoppla till 

Mattias om ni har några tankar kring det. 

 
 
Vid tangentbordet Jorunn Hollstedt Widén.  

Regionala mötena  
Fredag 25/9 09.00-11-30 
Fredag 13/11 09.00-11.30 

Länkar från Jonas: 

Minderåriga, praktik och smitta. (Jonas: Innebörden är att det inte finns något generellt förbud men att 

riskanalys ska göras och att minderåriga inte får göra praktik där misstänkt eller konstaterad smitta Covid-

19 finns.) 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/mi

nderarigaochferiearbetepraktik.33234.html#5.3a004013171da5b1330778d4 

 

Skolverket om elever, arbetsmiljö och APL. (Jonas: Kommuner kanske kan lyssna in sin MAS eller 

motsvarande för en bedömning av vad som är säkert?) 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-

arbetsliv/sa-kan-huvudman-och-rektor-organisera-arbetsplatsforlagt-larande-apl/elevernas-arbetsmiljo-

vid-apl-praktik-och-prao 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/minderarigaochferiearbetepraktik.33234.html#5.3a004013171da5b1330778d4
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/minderarigaochferiearbetepraktik.33234.html#5.3a004013171da5b1330778d4
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/sa-kan-huvudman-och-rektor-organisera-arbetsplatsforlagt-larande-apl/elevernas-arbetsmiljo-vid-apl-praktik-och-prao
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/sa-kan-huvudman-och-rektor-organisera-arbetsplatsforlagt-larande-apl/elevernas-arbetsmiljo-vid-apl-praktik-och-prao
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-for-fortsatta-studier-och-arbetsliv/sa-kan-huvudman-och-rektor-organisera-arbetsplatsforlagt-larande-apl/elevernas-arbetsmiljo-vid-apl-praktik-och-prao
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Tanke på namn istället för serviceassistent, servicebiträde se aid kod: 

207090 Biträdesarbete, annat. Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete. Denna ska endast användas om 

ingen annan etikett inom området är lämplig. T.ex. sjukvårdsbiträde, mottagningsbiträde, jourbiträde, 

omsorgsbiträde, assistent/vårdavdelning, vårdnära servicemedarbetare. 

Webbinar om förändringar i vård- och omsorgsprogrammet  

Skolverket bjuder in till webbinar om förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet och vad de innebär, 

den 23 och 24 september. Medverkar gör bl a Vård- och omsorgscollege VD Zenita Cider.  

Webbinariet riktar sig till lärare och rektorer på vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan, 

yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde inom vuxenutbildningen.  

Förändringarna i vård- och omsorgsprogrammet gäller från den 1 juli 2021. 

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/webbinarium-om-forandringar-inom-vard--och-

omsorgsprogrammet?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_

source=Skolverkets%20nyhetsbrev  

  

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/webbinarium-om-forandringar-inom-vard--och-omsorgsprogrammet?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/webbinarium-om-forandringar-inom-vard--och-omsorgsprogrammet?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/webbinarium-om-forandringar-inom-vard--och-omsorgsprogrammet?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev

