
 

     

                 PÅ GÅNG i VO COLLEGE SKÅNE  

                                         September 2020 

                         
                            Hej på er och välkommen hösten med alla färger och dofter! 

Det är en märklig tid på många vis och fortfarande påverkar pandemin vår vardag både på arbetet 

och på hemmaplan.  

I våra dagliga arbete om hur möten, transporter och utbildningar skall hanteras på ett bra sätt sker 

förändringar om utbildningar och nya beslut om ekonomiska stöd och bidrag i en hög hastighet. Ett 

bra sätt att fånga de senaste förändringarna är att göra det till en vana att titta in på hemsidan 

www.vo-college.se.  

Här kommer ett litet försök att fånga upp nuläget i VO – College Skåne.  

Årets handledare 2020 i Skåne är utsedd 

Av de nominerade år valdes Sandra Persson, stödassistent på en gruppbostad i Tomelilla. 

Motiveringen till valet av Sandra är: hennes stora mod att ta i de svåra frågorna. Att Sandra visar att 

det är okej att vara unik och stödjer den enskildes växande. 

Hennes höga yrkesstolthet som gör henne till en stark förebild. 

Att hon slår hål på gamla myter och visar hur vård och omsorg 

fungerar 2020! Vi uppmärksammar henne i sociala medier och 

också den 27/11 – en dag för handledare och vård och 

omsorgslärare. 

Nu blir också Sandra Skånes kandidat som nomineras till den 

nationella uttagningen av årets Handledare. Grattis säger vi till 

Sandra och de elever som får turen att ha henne som 

handledare.  

http://www.vo-college.se/


 

Vi hälsar Kristianstad kommun välkommen in i VO College Skåne. Certifieringsbesöket var den 10/9 

efter en lång process och en pandemi som kom i mellan. Nu är vi 29 kommuner anslutna i vår 

samverkan.  

Vi kommer under hösten arbeta i en YH-arbetsgrupp med arbetsgivare (målgruppen 

verksamhetschefer, enhetschefer, verksamhetsutvecklare eller motsvarande) för att kunna vässa oss 

som beställare av framtidens YH utbildningar. Vi kommer att träffas vid två tillfällen digitalt och delas 

upp i grupper i områdena psykiatri, äldreomsorg, funktionshinder och sjukvård. Tillfällena är den 

29/9 samt den 28/10, båda gångerna kl 13.00 – 15.30. Intresserad, hör av dig till mig eller till din 

lokala processledare senast den 23/9. 

Vi startar regional språkombudsutbildning i Lund den 14/9 med 18 deltagare – jätteroligt! Vi hade 

ytterligare en utbildning planerad med start den 28/9 men pga för få anmälda flyttas den 

utbildningen till våren 2021. 

Den 15/10 – En heldag med första linjens chefer i Lund – på fm arbetar vi med arbetsplatslärande 

och hur vi kan skapa goda strukturer och kulturer för lärande i arbetet. Vi hoppas bjuda på inspiration 

och tid för reflektion för er som leder lärandet i arbetsgrupper i er vardag. Sofia Andersson som är 

enhetschef i Helsingborg stad (samt handledare steg 3 utbildare) håller i fm tillsammans med mig och 

till lunch ansluter språkombuden samt Malin Svensson och Gunilla Adelmann (båda lärare och 

språkombudsutbildare  för att arbeta med språkutvecklande arbetsplatser och arbetar fram ett 

förslag till en regional uppdragsbeskrivning för språkombuden tillsammans med första linjens chefer. 

Anmälan på länken https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/traff-for-forsta-linjens-chefer-och-

sprakombud-inom-vo-college/ 

Den 27/11 är en heldag med vård och omsorgslärare och handledare steg 3 för att utveckla arbetet 

med validering och Peer Learning i VO College Skåne. Vi tar del av erfarenheter från kommunala 

verksamheter i Ängelholm som arbetar med Peer Learning, Åsa Bygren vård och omsorgslärare samt 

medarbetare från Willans vårdboende i Ängelholm delar med sig av sina erfarenheter och 

reflektioner. Resten av dagen fördjupar oss i arbetet med validering och hur vi kan utveckla detta 

arbete tillsammans. Anmälan på länken: https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/dag-for-vard-och-

omsorgslarare-och-handledare-steg-3-inom-vo-college-skane/ 

En regional handledare steg 3 utbildning startar i Lund den 12/11, det finns platser kvar så passa på 

att anmäla er. https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/utbildning-till-handledare-steg-3-inom-vard-

och-omsorgscollege-skane-2/  

Det har varit en del frågor kring förändringar i det nya vård och omsorgsprogrammet. Den 23-24/9 

har skolverket ett webbinarie om detta. Målgruppen är lärare och rektorer på vård och 

omsorgsprogrammet inom gymnasiet, yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde inom 

vuxenutbildningen. https://www.vo-college.se/node/54132  

Nya utbildningar till språkombudsutbildare planeras för våren. Följande datum gäller för start:                        

18-19/1 – Stockholm, 16/2 – Distans, 16/3 – Stockholm. Det här är en möjlighet för det lokala 

colleget att bli självförsörjande av språkombudsutbildningar. Inbjudan kommer i september till 

utbildningarna.  

Vi arbetar vidare med nationella ESF projektet Validering som nu lämnar analys och planeringsfasen 

och går in i genomförandefasen. Projektledningen består av Maria Dejevik, Ingrid von Sydow och 

Carin Bergström är på plats från den 1/9. Under hösten kommer metodmaterialet som ingår i VO 
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Colleges riktlinjer för validering att uppdateras utifrån nya innehållet i Vård och 

Omsorgsprogrammet. Men man önskar också få in synpunkter och förbättringsförslag från er som är 

yrkesverksamma inom validering, yrkeslärare och studie och yrkesvägledare i VO College. I 

september kommer en enkät för att fånga upp era synpunkter. En del i projektet är också att 

tydliggöra och utveckla Regionala Colleges roll som stödstruktur för validering i vård och omsorg.  

Vi har fått en ny logga och grafisk form och VO College Skåne har en egen grafisk profil. Behöver du 

loggan att använda i era material eller arbete så vänd er till er lokala processledare som har fått 

materialet.  

Vecka 42 – vår nationella marknadsföringsvecka. Nationellt material att finns att använda, håll utkik 

på hemsidan www.vo-college.se ! Vad planerar ni för aktiviteter i ert college? Vad ni gjort tidigare 

som ni varit nöjda med och kör i repris? Vi vet av erfarenhet att det är lättare med ett återkommande 

koncept som blir känt än att ha nya aktiviteter varje år. Syftet är att attrahera studerande och 

blivande medarbetare.  

Testa nya konceptet för skoltävlingar. Nu har materialet utvecklats och nya case har tagits fram för 

fler vård och omsorgsområden som psykiatri, äldreomsorg, funktionshinder och sjukvård inom ramen 

för ett ESF projekt ägt av Wordskills Sweden varit projektägare för. https://www.vo-

college.se/nyhet/2020/02/28/testa-nya-succekonceptet-skoltavlingar . Nu finns möjligheter att tävla 

på lokal nivå 2021 inför de regionala och nationella YrkesSM tävlingarna 2022.  

Ny verksamhetsplan håller på att växa fram för VO College Skåne. Vi arbetar nu med en flerårsplan 

som omfattar perioden 2020-2025 och målen bryts ner årligen i aktiviteter.  

Det är dags att återcertifiera sig för Regionalt VO College Skåne. Under hösten arbetar de lokala 

collegen med att utvärdera den här femårsperioden och sätta nya mål för nästa certifieringsperiod. 

Det underlaget ligger till grund för den återcertifiering som sker regionalt i april 2021. Skåne anslöt 

sig till VO College för tretton år sedan. Vi börjar stå på en stabil grund med bra strukturer för fortsatt 

utveckling av samverkan.  

                                                     

 

                      Frågor eller funderingar? Varmt välkommen att höra av dig!  

                   Susanne Rosenström Regional Processledare VO College Skåne  

                                               susanne.rosenstrom@kfsk.se 
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