
 

 

Vård- och omsorgscollege Västerås   

/Lokal styrgrupp 

 

Minnesanteckningar 

Dag: tisdagen den 15:e september klockan 13:30 – 15:30  

Plats: Teams – Digital mötesplattforma 

 

Närvarande 

Anna Björk - Ordförande/ Region Västmanland 

Karin Näslund – Västerås Stad 

Susan Olsson – Kommunal 

Barbara Laaksonen-Surahammar 

Maria Schiller - Personstöd 

Helena Sandelin - VUC 

Jinan Baalbak - Hermods 

Marit Pykkö– KUI 

Åsa Kihlström Hägg - Rudbeckianska Gymnasiet  

Viola Olsson - Yrkesgymnasiet 

Ulrika Blom  - Carlforsska gymnasium, ungdom 

Jonas Lostelius - Regional Processledare 

 

På dagordningen: 

• Val av sekreterare för mötet, enligt turordning Citygymnasiet, deltog inte. 

Carlforsska gymnasiet ungdom, Ulrika Blom blev sekreterare 

• Presentationsrunda 

- Presentation av ny Regional processledare Barbara Laaksonen 

Surahammar. Sofia Forsberg Skultuna kommundel hennes ersättare i 

Regional styrgrupp eftersom Skultuna kommundel står på tur att ta över 

ordförandeskapet efter Hallstahammar. 

• Föregående minnesanteckningar 200609 lades till handlingarna  



 

 

• Återkoppling från och frågor till Regional styrgrupp, minnesanteckningar 

200612 (bifogade i kallelsen).  

Elever i åk 3 på Carlforska har utlandspraktik i 3 veckor, men har hitintills inte 

tillgodoräknat sig detta i APL då handledare saknat handledarutbildning och 

arbetsplatsen inte certifierad. Diskussion kring huruvida eleverna ska kunna 

tillgodoräkna sig denna erfarenhet trots detta. Det blev godkänt att tillgodoräkna sig 

det 

• Covid-19 och APL (tillgång till APL-platser, minderåriga, metodövningar, 

etc) 

Tillgång på APL platser ska finnas att tillgå. Utbildarna upplever att det är mycket 

svårt att få ut eleverna. Det har gått ut information till cheferna att det är ok att ta 

emot elever. 

 Utifrån nuläget måste det göras en riskanalys. Riskanalys ska göras inför APL. 

Det skulle ha gjorts tidigare men det har inte gjorts. Det finns i dagsläget ingen 

gemensam mall att använda. 

Idag 15/9 var det programråd på Carlforsska gymnasiet ungdom där det 

diskuterades om riskbedömningar och svårigheter att få ut elever på APL. Det 

visades några olika förslag på riskbedömningar som Jonas tog med sig. 

Jonas visade ett förslag på en riskbedömningsblankett som kan användas utifrån 

förslag från tidigare möte. Varje arbetsplats och utbildningsanordnare måste göra 

en riskbedömning för varje APL plats och elev. Det är särskilt viktigt att göra för 

minderåriga elever. 

Vi beslutar att använda blanketten och Jonas kommer att maila ut den till alla. 

• Informationsflöde hur ska det vara i fortsättningen? 

Vi pratar i olika forum och kanalerna som inte alltid är så tydliga. Vi måste få en 

kanal där vi kan dela information. Det blir spekulationer och ibland har inte rätt 

information kommit till alla medlemmar. Det blir tolkningar och egna beslut tas 

hos respektive medlem. 

Det är viktigt att man skickar brådskande information - frågor till processledaren 

som sedan bedömer vad som ska mailas ut till lokala styrgruppen eller till 

enskilda.  

Statsbidrag finns att ansöka om för att höja kompetens till de med tidsbegränsad 

anställning till att kunna bli tillsvidare anställning 

Nu är det svårt med APL platser –enligt skolverket– Vi är nu i en speciell 

situation. Det man kan göra är att göra så mycket som möjligt i metodrummet. Det 

kan hända att eleverna inte kommer att få sina APL veckor. Stadsbidrag kommer 

inte att dras tillbaka även om eleverna inte får komma ut på praktik.?? 

Lärlingsutbildning måste få sina veckor. De ordnar sina praktikplatser själva. 

Andra utbildare ska som tidigare anmäla antal elever och vilka veckor till AME 

som sedan ordnar praktikplatserna. Även fortsättningsvis ska ungdomar 

prioriteras. 



 

 

Om eleverna inte kommer ut på APL under rådande omständigheter kan de 

behöva längre introduktion. 

Utifrån att det är svårt med att få tillräckligt med APL platser i Västerås 

diskuterades hur man skulle kunna arbeta med det. 

Ett förslag vara att göra en områdesindelning för utbildarna. Det skulle komma 

med till återcertifiering – göra en aktivitet av det, för forsatt diskussion 

Diskuterade validering, det finns riktlinjer hur det ska gå till. Vi måste ta tag i det 

igen och se hur det kan göras i Västerås 

• Ny ansökning om medlemskap från Funkisgruppen, Tomas Stens  

• Utbildare efterfrågar arbetsgivarnas önskemål kring kurser i det nya programmets 

programfördjupning. 

Diskuterar om kursen Vårdpedagogik och handledning skulle vara bra utifrån att 

då skulle alla undersköterskor kunna vara handledare.  

Skulle denna kurs kunna likställas med vår handledarkurs som finns nationellt. 

Hur ställer sig college Nationellt till det? Jonas tar med frågan. Det skulle kunna 

underlätta att få ut elever på praktik, då det krävs handledarutbildning. 

• Information från Regional processledare 

✓ Ny logga kommer skickas ut 

✓ VO College veckan v.42 

Skicka in vilka aktiviteter ni tänker göra till Jonas 

Det finns filmer om ca. 1 min från VOC Nationellt 

som vi kommer att få ta del av – Ni kan publicera 

det någonstans – Youtube 

Surahammar frågar om Carlforsska gymnasiet kan 

komma och träffa deras handledare – Ulrika 

återkommer med svar. 

✓ Återcertifiering regionalt 

4 lokala ansökningar ska skrivas Återcertifiering -lokalt 

i Västerås sitter Karin, Helena, Åsa och Lena. De 

återkopplar till Jonas om sitt arbete. 

1 för regional styrgrupp 

✓ Genomgång av dokument på hemsidan 

Jonas tycker att det saknas ett APL dokument om 

hur man går tillväga för att få praktikplatser i 

Västerås.  



 

 

Det är svårt att ta del av de beslut som har tagits i 

lokal styrgrupp. Jonas kommer göra ett 

sammanfattande dokument. Det kommer att 

underlätta för nya deltagare som kommer med i 

gruppen. 

 

• Återkoppling från Regionala APL-handledargruppen. Det kommer vara möte 

v.39, ingen annan återkoppling 

 

• Övriga frågor 

Vilka arbetsgivare är med i VOC? Jonas ska göra en uppdaterad lista 

Hur aktiv ska man vara för att vara med i VOC? Svårt att definiera. Fortsatt 

diskussion. Upplevelsen är att vissa medlemmar inte är så aktiva. Vad ska krävas 

för åtagande? Antal möten? Antal APL platser? 

Hur följer Västerås stad man upp deras åtagande? 

Uppföljning sker av avtalsförvaltningen men hur det görs visste ingen på mötet. 

 Nordlandia – är en ny arbetsgivare i Västerås 

 

• Nästa möte 10/11 kl.13.30 återkommer med plats 

• Mötet avslutades  

 

 

 

 

 


