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                      PÅ GÅNG i VO COLLEGE SKÅNE  

                                                December 2020  

                

Ett år går mot sitt slut och vilket år det varit! Att arbeta med kompetensfrågor inom vård och 

omsorg har varit aktuellare än någonsin. Utmaningen med att hantera de akuta frågorna och 

samtidigt kunna arbeta med långsiktiga planer har varit en svår balansgång och jag vill skicka 

med ett extra stort tack till er som trots läget bidragit på ett sådant gott sätt till det som är 

vårt kännetecken – SAMVERKAN! 

Många är slitna och uthålligheten är en utmaning för både medarbetare och chefer. Ännu är 

vi inte förbi pandemin utan måste hitta strategier för att klara belastningen på vården under 

en lång tid framåt. Det är många hjältar i vården nu och jag hoppas att det väntar en period 

längre fram av den återhämtning som så många behöver.  

Det här är mitt första år som regional processledare. Jag har tidigare haft andra roller i VO 

College både som lokal ordförande och regional ordförande. Det tillsammans med den 

arbetslivserfarenhet jag bär med mig hoppas jag skall bidra till fortsatt utveckling. 

Vad har hänt året som gick?  

Med risk för att tappa bort något så kommer här en kort resumé! 

I början av året så arbetade den regionala styrgruppen fram nya stadgar.  

En ny modell för ekonomiska fördelningsprinciper för det regionala colleget togs också fram 

i samband med stadgearbetet. 

Arbetet med ny flerårig verksamhetsplan startade upp på Verksamhetsmöte med alla lokala 

college i april. Här skapades de fokusområden som sedan är en grund för aktiviteterna.  
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Arbetet med att minska antalet mål har skett i en lång process. Nu har vi tre övergripande 

mål och vi har också tagit fram en ny vision för VO College Skåne.   

De lokala processledarna har tillsammans med mig arbetat fram handlingsplan för 

aktiviteter 2021 för att stödja de övergripande målen.  

Verksamhetsplanen för 2021 – 2025 med handlingsplan för 2021 som beslutades av 

regionala styrgruppen i början av december hittar du på hemsidan Dokumentbank | Vård- och 

omsorgscollege (vo-college.se) 

I februari startade nyhetsbrevet PÅ GÅNG I VO College Skåne och jag försöker få till det en gång per 

månad. Även processledarna får ett nyhetsbrev som är riktat mot deras uppdrag.  

I mars var det en nätverksträff för handledare. Temat var erfarenhetsutbyte och svåra frågor och 

Gunilla Kajrup Aspeborg höll i dagen.  

I mars startade det nationella ESF projektet Validering i vård och omsorg. Projektet omfattar både 

metod och kompetenshöjande insatser.  

Under våren anslöt sig Bjuv och Åstorp till VO College och ingår i det lokala colleget tillsammans med 

Helsingborg, Höganäs.  

I april ställde vi om och gick helt över till digitala möten och utbildningar. Vilket lärarande det har 

varit sedan dess. Nu kan man mest skratta åt alla märkliga beteende vi utvecklat – ”Hörs jag ?? ” . 

Kan inte låta bli att undra över vad vi tar med oss när vi kan återgå till att träffas mera på ”riktigt 

igen”. Men de digitala mötena och utbildningarna har också möjliggjort för fler att delta och varit 

mera varsamma om vår tid. Det vill vi inte förlora när tillvaron återgår till det nya normala igen.  

I maj träffades YH arbetsgruppen i VO College Skåne. Då arbetade vi som pilotgrupp åt Myndigheten 

för yrkeshögskolans Trend och omvärldsanalys för Hälso- och sjukvård och socialt arbete 2019 och 

2020. Här föddes också idén om det arbete med att kartlägga arbetsgivarnas behov av kompetens 

som genomförts under hösten.  

Kristin Sjöholm, biträdande processledare slutade i augusti och gick till TeknikCollege. Nu fortsätter 

vi samverka i nya gemensamma aktiviteter som vi ser gynnar utvecklingen i båda collegen. 

I slutet av augusti utsågs Årets handledare i Skåne 2020, Sandra Persson, Tomelilla.  

I september startade en regional språkombudsutbildning och 18 nya språkombud blev klara i 

november. 

I september certifierades Kristianstad kommun och anslöt sig till det lokala colleget Nordost.  

I oktober och november träffades YH arbetsgrupp för arbetsgivare i workshops för att bli vassare 

beställare av kompetens. Sammanställningen hittar du här Dokumentbank | Vård- och 

omsorgscollege (vo-college.se) 

I oktober börjar Hanna Nordehammar, kommunikatör på 25% för VO College Skåne. Tycker ni att vi 

syns mera nu i sociala flöden så har vi Hanna att tacka det för. I januari tar vi klivet in på LinkedIn, en 

viktig kanal tror vi för att nå ut bredare. Hanna arbetar nu fram kommunikationsplan och 

handlingsplan för aktiviteter för marknadsföring 2021.  

I november startade en regional handledare steg 3 utbildning och i december blev 16 nya steg 3 

handledare klara.  

https://www.vo-college.se/dokumentbank/72/1491?section=home
https://www.vo-college.se/dokumentbank/72/1491?section=home
https://www.vo-college.se/dokumentbank/72/1993?section=home
https://www.vo-college.se/dokumentbank/72/1993?section=home
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I november träffades vård och omsorgslärare tillsammans med steg 3 handledare och arbetade med 

Peer Learning och Validering. Ängelholm delade med sig erfarenheter från Villans vårdboende.  

Vilket år, trots läget som pendlat mellan att se ut att återgå och sedan förvärrats igen.  

Tack alla ni som bidragit till det här årets utveckling, deltagit på utbildningar och nätverk, 

varit lärare på utbildningar, deltagit i det regionala och lokala colleget styrgrupper och 

arbetsgrupper, arbetat i era roller som handledare och språkombud och extra varmt tack till 

er lokala processledare som är motorn i arbetet.  

 

                                       

 

Vad händer 2021? 

Nu börjar det regionala arbetet med återcertifiering. Under hösten har de lokala collegen 

arbetat med sina underlag som är grunden för det arbetet. Utvärdering av målen för de fem 

åren som gått och nya mål för de kommande fem åren.  

Vi skall utvärdera de regionala målen från 2016 i januari – februari och sedan sammanställa 

de lokala återansökningarna till en regional återcertifiering.  Vi har ett arbete att göra med 

att ta fram nyckeltal som gör att vi kan följa utvecklingen av de övergripande målen i den 

regionala verksamhetsplanen.  

Den 15/1 sker en digital information om resultatet från YH arbetsgruppen för arbetsgivare 

och möjlighet att ställa frågor för utbildarna.  

Den 4-5/3 kommer vi att genomföra en Innovationsprint om APL/LIA/VFU med hjälp av 

Johan Müllern Aspegren innovationsledare från Helsingborg vård och omsorg. Syftet är att 

hitta verktyg och modeller som underlättar hantering och placering och nya modeller för 

handledning. Återkoppling av resultatet sker den 12/3.  

Alla utbildningar och möten under våren sker nu digitalt tills annan information kommer.  

Den 18/3 är det en nätverksträff för Handledare steg 3. De är nu en del i den regionala 

stödstrukturen som skall stödja utvecklingen i de lokala collegens handledarträffar. Temat är 

Peer Learning, Validering, samtalsmetodik och erfarenhetsutbyte. Länk till anmälan 
https://kfsk.se/konferens/?p=35750 

https://kfsk.se/konferens/?p=35750
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Den 1/3 startar en regional språkombudsutbildning. Detta är den sista regionalt och kommer 

därefter ske i de lokala collegen. Länk till anmälan https://kfsk.se/konferens/?p=35691 

Vår regionala återcertifiering sker den 19/4 med besök i det lokala colleget Ystad och Österlen och 

den 20/4 i den regionala styrgruppen. Då kommer de nationella certifierarna på besök och gör en 

bedömning om vårt underlag och ger återkoppling på evt kompletteringsbehov.  

Nätverksträff 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 https://kfsk.se/konferens/?p=35751 

Den 3/5 startar en regional Handledare steg 3 utbildning. Länk till anmälan Utbildning till handledare 

steg 3 inom Vård- och omsorgscollege Skåne - Kurs och konferens (kfsk.se) 

Vi kommer naturligtvis ha lite andra aktiviteter i gång med det här är de aktiviteter som det går att 

anmäla sig till nu.  

Under året kommer det också vara möjligt att boka in mig för att hålla i workshop kring 

arbetsplatslärande för första linjens chefer. Workshopen kommer att vara ca 1 timme, innehållet 

handlar upp chefers uppdrag att leda lärande och hur de olika rollerna i VO College kan stödja det 

arbetet. En viktig del i vårt förankringsarbete. Skall 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.  

Vi fortsätter arbetet med Peer Learning, nu har vi fyra särskilda boende – både i Malmö och i 

Ängelholm som under 2020-2021 utvecklar modellen. Vi efterlyste hemtjänstgrupper till 

pilotverksamheten och Höörs kommun har anmält intresse. Kanske är ni flera? Hör av er. Vi önskar 

också få någon LSS verksamhet med i pilotgruppen, även här behöver tankar och struktur och 

läraktiviteter utvecklings. Ni  hittar lite information på vår hemsida under mappen Peer Learning och 

Idébank för läraktiviteter som vi kommer att fylla på under arbetets gång. Dokumentbank | Vård- och 

omsorgscollege (vo-college.se) 

Höstens aktiviteter läggs upp efter årsskiftet men jag kan berätta redan nu att utbildning för vård och 

omsorgsambassadörer startar 1/9.  

                                  

      Men först – lite julvila och ett riktigt gott nytt år på er alla! 

                                       

                                       Var rädda om er, så ses och hörs vi på det nya året! 

                                                                     Susanne Rosenström  

https://kfsk.se/konferens/?p=35691
https://kfsk.se/konferens/?p=35751
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/utbildning-till-handledare-steg-3-inom-vard-och-omsorgscollege-skane-3/
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/utbildning-till-handledare-steg-3-inom-vard-och-omsorgscollege-skane-3/
https://www.vo-college.se/dokumentbank/72/1991?section=home
https://www.vo-college.se/dokumentbank/72/1991?section=home


5 
 

                                                Regional processledare VO College Skåne 

 


