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Lomma kommun har anslutit sig till VO-College Skåne
Vi vill börja med att hälsa Lomma varmt välkomna till vår samverkansyta och hoppas på
gott samarbete och erfarenhetsutbyte. Med Lomma har vi nu 30 av Skånes 33
kommuner anslutna.

Anna-Maria Banck, avdelningschef i Lomma kommun, är mycket positiv till beslutet. Enligt
henne är det framförallt två anledningar till Lommas anslutning. Kvalitetssäkring av arbetet
och utbildningar inom vård och omsorg samt möjligheten till att säkra upp kompetens inför
framtiden. 

- Vi klarar inte av att göra detta ensamma. Alla kommuner står inför samma utmaningar.
Ensam är inte stark i dessa frågor, säger Anna-Maria.

Läs hela nyheten här: Vi välkomnar Lomma kommun till Vård- och omsorgscollege Skåne som
blir den 30:onde kommunen att ansluta sig. 

Dags att nominera till Årets handledare 2021
Det är dags att sprida ordet om att vi i Skåne nu ska börja nominera till årets handledare 2021.

Varje år delar Vård- och omsorgscollege Skåne ut priset ”Årets handledare” till en handledare
som är extra duktig på sitt uppdrag. Någon som hittar nya kreativa sätt att stötta och
underlätta lärandet hos sina elever och som är positiv och peppande.

Lokala processledare och kommunikationsgruppen har fått material utskickat. Om du saknar
material, kontakta regional kommunikatör hanna.nordehammar@skaneskommuner.se

Gemensamt tema på årets verksamhetsmöte
I år kommer verksamhetsmötena ske i de lokala collegen och vi samlar ihop resultatet av
arbetet i slutet av året regionalt. Vi har ett antal utvecklingsområden i vår verksamhetsplan och
utifrån dem har den regionala styrgruppen beslutat att årets gemensamma tema på
verksamhetsmötena blir:

Språkutvecklande arbetsplatser och utbildningar 

Ett viktigt område som vi behöver fortsätta utveckla och hitta bra former för att arbeta med
både på arbetsplatser och på utbildningar.

Enkät: Hur många språkombud har ni i er kommun?
Just nu har vi ute en enkät för att ta reda på hur läget med arbetet med språkombud är. Till
nästa nyhetsbrev kan vi återkoppla resultatet.

Regional språkombudsutbildning och nätverksträ"
Vi har en pågående regional språkombudsutbildning med 16 deltagare igång nu. I slutet av
april är de färdiga för att börja sina uppdrag.

Digital nätverksträ! för dig som är språkombud blir det den 29/4. Vi kommer bland annat
att gå igenom verksamhetsplanen och uppdragsbeskrivningen men får också besök av Olga
Orrit, nationellt ansvarige för språkombud samt ansvarig för plattformen
www.spraketpajobbet.se

Anmälan till nätverksträ"en hittar du här: Nätverksträ" för Språkombud VO – College Skåne -
Kurs och konferens (kfsk.se)

Ny (digital) utbildning till handledare steg 3 startar den
3/5
Handledare steg 3 har en viktig roll i vår regionala stödstruktur. I det uppdraget ingår bland
annat att stödja handledare steg 1-2 i sin utveckling med lokala handledarträ"ar eller enskilt
stöd. På de regionala nätverksträ"arna ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och påbyggnad av
samtalsverktyg för att kunna vara rustad för uppdraget i det lokala colleget.

Är du intresserad av att utbilda dig till handledare steg 3? Ta ett samtal med din chef och
anmäl dig här: Utbildning till handledare steg 3 inom Vård- och omsorgscollege Skåne - Kurs
och konferens (kfsk.se)

REGIONAL INFORMATION

VO-College Skåne återcerti!eras i år!
Vad betyder det? Nu följer vi upp mål och utvecklingen de senaste 5 åren och lägger nya mål
för kommande 5 års period.

Vad har hänt de senaste 5 åren? Jo, bland annat så har vi utökats från 20 kommuner
anslutna till nu 30 kommuner. Vi har en stor bredd bland våra utbildare från gymnasienivå till
en mängd YH- utbildningar mot vård och omsorgsområdet. Det sista året har även tre
folkhögskolor anslutit sig.

Under denna period som vi nu utvärderar har vi utbildat mer än 1000 steg 1-2 handledare, 200
handledare steg 3, 100 språkombud, 4 utbildare för handledare steg 3 och i Skåne !nns nu 15
utbildare för språkombud.

Vi får besök av de nationella certi!erarna den 19/4-20/4 för att följa upp vårt arbete regionalt
och lokalt utifrån kvalitetskriterier och de nationella riktlinjerna. Det lokala besöket blir i VO-
College Ystad /Österlen denna gång.

Den 1/7 -2021 börjar vår nya certi!eringsperiod – då har VO-College Skåne funnits i 13 år.
En väl etablerad samverkansyta!

VO-College Skånes vision
Vi gjorde ett omfattande arbete i fjol med att ta fram en femårig verksamhetsplan. En del i det
arbetet innebar också att ta fram en vision för vår gemensamma samverkan. 

”VO-College Skåne är den självklara arenan för samverkan i personal- och
kompetensförsörjningsfrågor för att kunna erbjuda Skånes medborgare en vård och omsorg
i världsklass”.

Kanske lite att sticka ut hakan tänker någon – men visionen är en färdriktning för vårt arbete.
Vi har idag en bred yta för vår samverkan och har också då stora möjligheter att påverka
utvecklingen. Vi tror det är möjligt, om vi gör det tillsammans!

Innovationssprint APL/LIA/VFU
Den 19-21/5 samlas vi digitalt för att arbeta med innovationer för att möta utmaningarna med
att öka antalet praktikplatser, utveckla arbetet med handledning, hitta tekniska lösningar som
underlättar och stödjer praktikhantering, utveckla nya handledarmodeller, tänka kreativt kring
hur vi utvecklar det arbetsplatsförlagdalärandet.

Vi hoppas på stor uppslutning och presenterar resultatet digitalt den 28/5.
Ny"ken men har inte nåtts av inbjudan? Hör av dig så kommer det en länk!

Peer Learning
Arbetet med Peer Learning i Skåne väcker nationell uppmärksamhet. På den nationella
hemsidan kommer snart en artikel med exempel från Ängelholm och Malmö. Båda
kommunerna har arbetat med att införa handledarmetodiken i sina särskilda boende under
förra året.

På vår hemsida VO-college Skåne hittar du mer information från pilotverksamheter i de
kommunala verksamheterna och en idébank för läraktiviteter Dokumentbank | Vård- och
omsorgscollege (vo-college.se).

I år kommer Höörs kommun ta stafettpinnen för att införa Peer Learning som pilot i sin
hemtjänst och Örkelljunga har antagit utmaningen i sina LSS verksamheter. Sedan tidigare har
Region Skåne arbetat med Peer Learning även med undersköterskor, handledarmetodiken har
också använts vid utbildning av sjuksköterskor. Nu kommer också en efterfrågan om
föreläsningar och erfarenhetsutbyte på regional nivå och vi försöker hitta en lösning till hösten
för att möta upp behovet.

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. 

Nyhetsbrevet har skickats ut till regional styrgrupp, lokala processledare, handledare steg 3, vård-
och omsorgsambassadörer, språkombud samt, kommunikationsgrupp samt vård- och
omsorgslärare i Skåne. 

Vet du någon som inte får nyhetsbrevet? Vidarebefordra det gärna, eller skicka till
hanna.nordehammar@skaneskommuner.se så lägger vi till personen i sändlistan.

Passar på att önska er en riktigt Glad
Påsk och hoppas på härligt vårväder till
er alla!

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