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SEPTEMBER 2021

Välkomna till en höst med VO-College
Nu går vi en höst till mötes där vi försiktigt återgår till �er fysiska möten och där mer tid kan
läggas på att tänka på utvecklingen framåt. Det känns gott att vi börjar ana ett minskat tryck på
att hantera akuta lägen och kan öka balansen mellan det som behöver lösas nu och det
långsiktiga arbetet!

Susanne Rosenström 
Regional processledare
Vård- och omsorgscollege Skåne

SENASTE NYTT

Årets handledare i Skåne är utsedd
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I början av september kunde vi äntligen utse
Årets handledare i Skåne 2021 – Malin
Kristell Larsson från BB/Förlossningen på
Lasarettet i Ystad. Motiveringen löd:

”Malin har en smittande arbetsglädje och
�nns som en trygg lots för sina elever. Hon
ger saklig feedback som hjälper dem att växa
och nå sina mål, och är noga med att den
praktiska perioden håller hög kvalitet. Den
studerande får ”extra allt” av det som Malin
har i sin ryggsäck!”

Här kan du läsa en intervju med Malin. Nu skickar vi vår regionala kandidat till den nationella
tävlingen för Årets handledare och håller tummarna för henne där!

Nyutbildade vård- och omsorgsambassadörer

Vi har nyligen utbildat ett nytt gäng vård- och omsorgsambassadörer, som nu tar sig ut på sina
viktiga uppdrag att inspirera och attrahera till att söka utbildning och arbete inom vård- och
omsorg. Efter utbildningen är de rustade med ökade självinsikter om vad som händer i mötet
med andra och om hur de kan använda hiss-pitchar, kulturmöte och normkritiskt tänkande
som verktyg. De har även fått fördjupning om PRAO, mässor och upplevelseverkstäder. Lycka
till i era nya uppdrag!

PÅ GÅNG: HÖSTEN 2021

Nätverksträ� för vård- och omsorgslärare och

https://old2021.vo-college.se/nyhet/2021/09/06/malin-kristell-larsson-ar-arets-handledare-i-skane?section=news
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handledare steg 3
Förmiddagen den 14 oktober bjuder VO-college Skåne in till en nätverksträ� för vård- och
omsorgslärare och handledare steg 3. Trä�en är till för att stärka samverkan med det
arbetsplatsförlagda lärandet.

 

Samma eftermiddag håller ESF-Validering i en digital information och dialog med genomgång
av metodmaterial, information om digitalisering samt aktuellt om validering och det nya vård-
och omsorgsprogrammet. Observera att det är en bredare målgrupp där även rektorer och
SYV:are är varmt välkomna.

Datum: 14 oktober
Tid: 09:30- 17:00

 Plats: Digitalt
Anmälan förmiddag

 Anmälan eftermiddag
 

Verksamhetsmöten för lokala college
Den 3 november kl.9-12 är det dags för verksamhetsmöten i alla lokala college. Årets tema är
språkutvecklande arbetsplatser och utbildningar. Mellan kl.9-10 har vi en regional uppstart där
bland annat Olga Orrit informerar om arbetet med språkombud och den digitala plattformen
www.spraketpajobbet.se. Det blir även goda exempel på arbetet med språkutveckling med
Andreas Hügard från VO-College Nordost. Mellan kl.10-12 fokuserar de lokala collegen på hur
de vill fortsätta arbetet lokalt. Inbjudan kommer från varje colleges lokala processledare. Läs
mer här.

 

Skånska SYV-dagen 2021
Den 11 november är det dags för Skånes SYV-dag, som vi arrangerar tillsammans med Teknik
College. Årets tema är normkritik - hur ser arbetsmarknaden ut efter covid-19 och hur
påverkades våra branscher? Hur fattar vi människor beslut, görs det efter en rationell
bedömning? Attityder, normer och uppfattningar om hur saker och ting ”är” har stor påverkan.
Hur kan man som studie- och yrkesvägledare jobba normkritiskt? Välkommen med din
anmälan!

 

Datum: 11 november
 Tid: 09:00-12:00

Plats: Digitalt
Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, yrkesverksamma inom teknik och vård m.m.

 Anmäl dig här
 

Regionala aktiviteter 2022
I november är det dags att planera för de regionala aktiviteterna under 2022. Önskemål eller
funderingar kan lyftas till er lokala styrgrupp, så fångar vi upp dem regionalt.

 

https://xn--skneskommuner-qfb.se/kalendarium/event/natverkstraff-for-vard-och-omsorgslarare-och-handledare-steg-3/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%85+G%C3%85NG+i+VO-College+Sk%C3%A5ne+MAJ+2021
https://esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=797f52f5-36a4-4f6a-9cfb-b1c7a6652fd0
http://www.spraketpajobbet.se/
https://old2021.vo-college.se/kalendarium/2021/11/03/verksamhetsmoten-lokala-college?section=calendar
https://xn--skneskommuner-qfb.se/kalendarium/event/skanska-syv-dagen-att-valja-bortanfor-normen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=P%C3%85+G%C3%85NG+i+VO-College+Sk%C3%A5ne+MAJ+2021
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Nya medarbetare regionalt

Under hösten har vi ny regional kommunikatör i VO-College, Isabella Nilsson.
isabella.nilsson@skaneskommuner.se

Vi har också fått ett nytt stöd året ut i form av en koordinator, Petra Douhane. I hennes
uppdrag ligger bland annat att hantera kurs- och konferens samt sändlistor, som är
viktiga för oss för att nå ut till rätt personer. petra.douhane@skaneskommuner.se

Från den 1 januari 2022 kommer vi att utökas ytterligare i vårt regionala college. Då
kommer Katrin Rongby ansluta som biträdande processledare, en rekrytering som
nyligen blivit klar. Katrin arbetar idag som vård- och omsorgslärare i Osby kommun och
är aktiv i sitt lokala college. I nästa infobrev kommer en fördjupad presentation av Katrin.

Ny aktör i VO-College Skåne

Vi hälsar Sundsgårdens folkhögskola välkomna! Nu får Skåne sin fjärde aktör som utbildare på
folkhögskola. Under hösten genomgår de sin certi�eringsprocess för att kunna ansluta sig till
Helsingborg, Höganäs, Bjuv och Åstorp.

Jag önskar er alla en �n höst och en ökad
aktivitet med utbildningar och
utveckling!

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