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Hej alla!
Nu prövar vi ett nytt format för nyhetsbrevet!
Nu har vi gått in i ett nytt år som fortfarande på många vis är i ett ansträngt läge. Vi fortsätter
våra möten och utbildningar digitalt under våren och förhoppningsvis när sommaren passerat
kan vi börja ha fysiska trä!ar igen.

Under våren pågår ett arbete på regional nivå för att återcerti"eras för ny femårsperiod. Nu
utvärderar vi målen och utvecklingen de sista fem åren och har tagit fram en #erårig
verksamhetsplan för 2021-2025. 
Läs mer här: Dokumentation - Verksamhetsplaner - VO-College Skåne

Vi har också tagit fram en regional kommunikationsplan för att spegla verksamhetsplanen med
vår marknadsföring. Hanna Nordehammar har uppdraget som kommunikatör i VO-College
Skåne och kommer också ansvara för kommunikationsgruppen som startar upp sitt arbete i
mars. 
Läs mer här: Dokumentation - Kommunikation - VO-College Skåne

Nytt för i år är att vi också "nns på LinkedIn, följ gärna oss där.

Men vi har mer på gång! Scrolla ner för att läsa mer. 

Vänliga hälsningar,
Susanne Rosenström
Regional processledare VO-College Skåne

Nyhetsbrevet har skickats ut till regional styrgrupp, lokala processledare, handledare steg 3, vård-
och omsorgsambassadörer, språkombud samt vård- och omsorgslärare i Skåne. 
Är det någon som inte får nyhetsbrevet? Vidarebefordra det gärna, eller skicka till
hanna.nordehammar@skaneskommuner.se så lägger vi till personen i sändlistan.

UTBILDNINGAR OCH NÄTVERKSTRÄFFAR

Arbetet med språkutvecklande arbetsplatser fortsätter
i Skåne
En ny regional språkombudsutbildning startar den 1 mars 2021. Det "nns fortfarande platser
kvar. 
Länk till anmälan: Spåkombudsutbildning

I Skåne växer antalet språkombudsutbildare och vi har nu cirka 15 utbildare i de lokala
collegen. Efter den regionala utbildningen i mars kommer ansvaret att utbilda språkombuden
att övergå till ett lokalt uppdrag.

Regionalt nätverk för språkombud
Regionalt nätverk för språkombud blir den 29/4. Temat är hur fortsätter vi arbetet med
språkutvecklande arbetsplatser och hur kan vi regionalt stödja utvecklingen. Erfarenhetsutbyte och
kollegial handledning. 
Länk till anmälan Regionalt nätverk för språkombud

Webbsidan www.spraketpajobbet.se lanserades i slutet av januari och innehåller mer
information och goda exempel på språkutvecklande arbetsplatser, titta gärna in för inspiration.

Handledare steg 3
Den 18/3 är det en nätverksträ! för handledare steg 3. De är nu en del av den regionala
stödstrukturen som ska stödja utvecklingen i de lokala collegens handledarträ!ar. Temat är
Peer Learning, Validering, samtalsmetodik och erfarenhetsutbyte. 
Länk till anmälan: Nätverksträ! för handledare steg 3

Den 3/5 startar en ny regional utbildning för handledare steg 3.
Länk till anmälan: Utbildning till handledare steg 3 inom Vård- och omsorgscollege Skåne

ÖVRIGT PÅ GÅNG

Leda lärande
Under året är det möjligt att man boka in mig (Susanne Rosenström) för att hålla i en workshop
kring arbetsplatslärande för första linjens chefer i det lokala colleget. Workshopen är cirka 1
timme. Innehållet handlar om chefers uppdrag att leda lärande och hur de olika rollerna i VO-
College kan stödja det arbetet. En viktig del i vårt förankringsarbete. Ska ni ha ett chefsforum
eller aktiviteter i det lokala colleget så hör gärna av er så ser vi om vi kan få till en tid. Det går
att anpassa så att det lokala perspektivet kan presenteras samtidigt av lokal processledare, till
exempel för att få med vad som är aktuellt lokalt.

Behöver ert lokala college #er vård- och
omsorgsambassadörer?
Nu startar vi en ny utbildning för det här viktiga uppdraget. Den 1/9 + 15/9 genomför vi en
utbildning med fyra moduler utifrån materialet som togs fram i ESF Yrkesrollen i fokus. 
Information och länk till anmälan här: Utbildning till vård- och omsorgsambassadör

Det betyder att det går att fylla på med nya vård- och omsorgsambassadörer inför höstens
arbete med besök på grundskolor men också inför aktiviteter och uppdrag i vecka 42.

Den 16/9 har vi en nätverksdag för vård- och omsorgsambassadörer och som en del på den
dagen kommer de att få med sig regionalt material och tips inför vecka 42. 
Länk till nätverksdagen här: Nätverksträ! för vård- och omsorgsambassadörer

Validering vård och omsorg – utveckling pågår
Läs nyheten om projektet här: Rekordstort intresse för projektet Validering vård och omsorg |
Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

I Vård- och omsorgscollege nationella ESF-projekt Validering vård och omsorg pågår arbetet
för fullt. Delprojektledarna arbetar med uppdatering av metodmaterialet utifrån innehållet i
nya vård- och omsorgsprogrammet. Uppdateringen sker även utifrån synpunkter som kommit
fram i den enkät som besvarats av yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer.

Ni är många som hört av er och inte kunnat anmäla er på de länkar som fanns till modul 1 –
både i första och andra utskicket. Tillfällena blev fullbokade snabbt, intresset var större än man
beräknat.
Nu genomförs de planerade tillfällena under mars månad - sedan utvärderas det och nya
datum kommer. Möjligheter till att "lma tillfällen är en av lösningarna som man ser på för att
möjliggöra att alla som vill delta skall kunna göra det.

Inriktningen att ha modul 2 i Skåne är planerat till den 14/10. Mer information kommer längre
fram och vi har också möjlighet att påverka innehållet vid det tillfället.

Peer Learning
Under 20202 har tre särskilda boende – både i Malmö och i Ängelhom utvecklat
handledarmodellen Peer Learning. Vi efterlyser hemtjänstgrupper till pilotverksamheten och
Höörs kommun har anmält intresse. Kanske är ni "era? Hör av er. Vi önskar också få någon
LSS-verksamhet med i pilotgruppen, även här behöver tankar, struktur och läraktiviteter
utvecklings.

På vår hemsida "nns mer information under mappen Peer Learning och Idébank för
läraktiviteter som vi kommer att fylla på under arbetets gång. 
Läs mer här: Dokumentbank | Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

Kvalitetskriterierna är uppdaterade
Samverkan i Vård- och omsorgscollege utgår från kvalitetskriterier som ligger till grund för
utvecklingen i regionala och lokala college. Nu är kriterierna uppdaterade och kommer
fortsättningsvis vara lika för det regionala colleget och för de lokala collegen.
Läs mer här: Uppdaterade kvalitetskriterier från och med den 1 januari 2021

Önskar er en #n februari månad och när
nästa PÅ GÅNG kommer hoppas jag
också att våren börjat sitt intåg!

Susanne Rosenström
Regional processledare VO-College Skåne
susanne.rosenstrom@skaneskommuner.se
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