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Vårtecken och samverkan
Vilket år och att det äntligen blev en ny vår! Vill börja med att tacka alla er som på olika vis
bidrar till att vi stärker och utvecklar vår samverkan både i de lokala collegen och i det
regionala collegets arbete. Det gör stor skillnad när vi många arbetar mot samma mål för att
öka attraktionen för studier och arbete inom vård och omsorg, för att vi ska ha medarbetare
med rätt kompetens och de bästa utbildningarna.

Det får mig att osökt tänka på Tage Danielssons dikt.

En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att !yta själv. 
Det ställs krav på varje droppe.
Hjälp till att hålla de andra oppe!

Hoppas du får nyttig och intressant information i detta sista nyhetsbrev inför sommaren. Efter
sommaren ses vi igen - då med ny energi från sommaren och förhoppningsvis tillbaka i en
någorlunda vanlig vardag.

Susanne Rosenström 
Regional processledare
Vård- och omsorgscollege Skåne

SENASTE NYTT

Rekordmånga nominerade till Årets handledare
- vad händer nu?
I år har vi fått in rekordmånga nomineringar till Årets handledare i Skåne. Dessutom !nns det
nomineringar från samtliga lokala college samt Region Skåne - vilket aldrig har hänt tidigare.
Detta är ett resultat av god och framförallt lyckad samverkan kring vår gemensamma
kommunikation. Stort tack till alla inblandande som hjälpt till att sprida ordet om Årets
handledare. 

Nu hanterar regional processledare tillsammans med lokala processledare det anonymiserade
materialet. Utifrån det underlaget kommer processledargruppen gemensamt välja ut de
kandidater som de anser vara extra duktiga handledare som stöttar och inspirerar sina elever
och är goda ambassadörer för sitt yrke. Till slut enas de om en personer som blir Årets
handledare. Resultatet och nyheten om vem som blir Årets handledare i Skåne 2021 kommer
att annonserar i september 2021. 

Återkoppling från återcerti!eringen 2021
I april !ck vi besök av de nationella certi!erarna. Vi har i vår återansökan följt upp målen från
2016 - 2021 och utvecklingen i VO-College Skåne. Vi har vuxit och omfattar nu större delen av
Skånes arbetsgivare och utbildare. Av 33 kommuner är 30 anslutna och ytterligare en be!nner
sig i ansökan om anslutning. Inför nästa certi!eringsperiod så har vi arbetat fram en "erårig
verksamhetsplan och har nu tre övergripande mål att årligen skapa aktiviteter mot för att
närma oss målen. 

Vi har ett mål som vi inte nådde under förra certi!eringsperioden och nu lyfter in som aktivitet
i vår nya plan. Det är att arbeta för att ansluta "era barn- och fritidsprogram med inriktningen
socialt och pedagogiskt arbete. I övrigt !ck vi positiv feedback på den goda utvecklingen, på
vårt sätt att skapa stödstrukturer regionalt som stöd för de lokala collegens arbetet och den
stora utvecklingen med både handledare steg 3 och språkombud i Skåne.

Är du ny!ken på den regionala verksamhetsplanen hittar du den här Dokumentbank | Vård-
och omsorgscollege (vo-college.se). 

Tillsammans nätverkar vi
Som en del av vår samverkan arrangerar vi regionalt nätverksdagar för olika professioner och
yrkesroller. Läs nedan sammanfattning och re!ektion från nätverkstillfällena. 

I mars hade handledare steg 3 sin nätverksdag. Vi kan konstatera att drygt en tredjedel av
handledare steg 3 har mer än en roll. En vanlig kombination är att också vara språkombud. Vi
arbetade igenom uppdragsbeskrivningen för att ge stöd för arbetet i sin arbetsgrupp och
tillsammans med sin närmaste chef. Ett viktigt område som lyftes är det stora behovet av att
utöka antalet handledare steg 1- 2. Även handledare steg 3 roll vid arbete med introduktion av
nya medarbetare som är högaktuellt nu med introduktion av sommarvikarier.

I april var det dags för språkombuden att ha sin nätverksdag. Vi !ck besök av Olga Orrit från
nationella VO-College som orienterade oss på plattformen www.spraketpajobbet.se. Har du
inte tittat in på sidan så gör det, här !nns mycket material att arbeta vidare med för både
chefer, medarbetare och beslutsfattare. Även denna dag innehöll en fördjupning om
uppdragsbeskrivningen för att stödja det lokala arbetet. Ett bra tips denna dag var att få med
språkombud på checklistan för introduktion av nya medarbetare eller studerande, så att det
naturligt går att berätta att det stödet !nns på arbetsplatsen. Även att tänka in språkombuden
vid rekrytering och introduktion av sommarvikarier, så att både stöd och anpassning av att
exempel information !nns med från starten.

I dagarna pågår Innovationssprinten Framtidens Praktik för att stödja utvecklingen av nya
arbetssätt och angreppsätt för APL/LIA/VFU. Vi vet att bristen på praktikplatser är vår största
utmaning för att klara den utökning av utbildningsplatser som vi kommer att behöva. Nu
arbetar vi digitalt i dagarna för att se om vi kan med kreativt och innovativt arbete knäcka en
del nya idéer om hur vi kan arbeta vidare med den här utmaningen. Helsingborgs Vård och
Omsorgsförvaltning som står som huvudarrangör med sina innovationsledare tillsammans
med Region Skåne, Malmö Stad och VO College Skåne. Resultaten återkopplas den 28/5 kl
10.00 – 12.00. 

16 nya språkombud och 11 nya handledare steg 3 klara
innan sommaren
I maj blir 16 nya språkombud klara på den utbildning som nu pågår regionalt. I höst övergår
ansvaret att utbilda språkombud till de lokala collegen eftersom vi nu har ett stort antal
utbildare i Skåne. Det pågår också en handledare steg 3 utbildning regionalt och de 11
deltagarna blir klara i början av juni. Rejäl förstärkning i två viktiga nyckelroller i vårt arbete.

Kommunikationsgrupp för VO-College Skåne
Arbetsgruppen för kommunikation inom uppdraget för Vård- och omsorgscollege Skåne har
haft sitt första möte. Arbetsgruppens syfte är att synkronisera och samverka kring lokala och
regionala kommunikationsaktiviteter för att långsiktigt nå de övergripande målen. Varje lokalt
college har ett ansvar enligt Kvalitetskriterierna 5: Kommunikation:

”Yrken och utbildningar inom vård och omsorg marknadsförs så att bredden och
möjligheterna i en intressant och attraktiv bransch ska bli synliga och
kompetensförsörjningen säkrad. Bilden av branschen och samverkan ska präglas av kvalitet,
stolthet, kunskap, framtid och möjligheter. ”

Arbetsgruppen kommer framförallt att fokusera på den nationella "marknadsföringsveckan"
vecka 42 vid sitt nästa tillfälle.

PÅ GÅNG: HÖSTEN 2021

Utbilda dig till vård- och omsorgsambassadör
Brinner du för ditt arbete? Är du en god ambassadör och förebild för yrket och
verksamhetsområdet? Vill du inspirera och motivera andra människor att utbilda sig och arbeta i
vård och omsorg? Då kan du utbilda dig till vård- och omsorgsambassadör!
Utbildningen är förlagd på två heldagar och består av fyra moduler. 

Datum: 2 september och 14 september 
Tid: 09:00-16:00
Plats: Lund (eller digitalt)
Målgrupp: Medarbetare inom vård och omsorg i Skåne
Anmäl dig här.

Nätverk för vård- och omsorgsambassadörer
Nätverk för både nya och gamla ambassadörer. Under tillfället kommer vi framförallt allt
fokusera på vecka 42 (den nationella marknadsföringsveckan för vård och omsorg) samt ge
utrymme för erfarenhetsutbyte.

Datum: 16 september 
Tid: 09:00-16:00
Plats: Ej klart
Målgrupp: Vård- och omsorgsambassadörer i Skåne
Anmäl dig här.

Nätverk för vård- och omsorgslärare + handledare steg
3
I höst bjuder vi även in till nätverket för vård- och omsorgslärare samt handledare steg 3.
Temat i år blir en fortsättning på Peer Learning och det nya VO-programmet. Eftermiddagen
ägnas åt modul 2 i ESF-projektet Validering i vård och omsorg. Till valideringsdelen kommer en
egen inbjudan och även rektorer kommer att bjudas in. 

Datum: 14 oktokber
Tid: Ej klart
Plats: Ej klart
Målgrupp: Vård- och omsorgslärare och handledare steg 3 i Skåne
Anmälan kommer inom kort. 

Vecka 42 är den årliga vård- och omsorgscollegeveckan
Vecka 42 (18-24 oktober 2021) är vår nationella marknadsföringsvecka och nu ligger vi i
startgroparna för planering både i det regionala och de lokala collegen. Mer information
kommer på kommunikationsgruppens möte i maj. 

Lokala verksamhetsmöte med regional uppstart
Den 3 november arbetar vi med lokala verksamhetsmöten men med en gemensam regional
uppstart på temat språkutvecklande arbetsplatser och utbildningar.

Skånes SYV-dag
Den 11 november är det dags för Skånes-SYV dag i samarbete med Teknikcollege Skåne. Mer
information kommer inom kort.

Tills nästa nyhetsbrev som kommer i
september önskar jag er alla en härlig
sommar och hoppas att den innehåller
möjlighet till återhämtning. Passa på att
fånga upp en sommarvikarie eller två,
inspirera till fortsatt arbete och studier
inom vård och omsorg.
Sommarvikariatet brukar vara det där
bananskalet som gör att man landar i
något man inte kände till förut och
tänker – här vill jag stanna! 

Var och en av oss är viktiga
ambassadörer för att få !era att vilja
arbete inom vård och omsorg!

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