
Protokoll Lokal styrgrupp VOC Plats: Zoom Fagersta kl. 13.00 1 juni 2021 

Deltagare: Mattias Pålsson, Caroline Wickholm, Susanna Arle, Soile Ketola, Jessica Kvist, Ramona 

Larsson, Anna Björk (regionen), Beate, Sabina Ramström (del av möte), Jorunn Hollstedt Widén 

 Val av ordförande på mötet: Caroline Wickholm 

 Val av sekreterare för mötet: Jorunn Hollstedt Widén      

 Föregående protokoll – 24 mars: Årshjulet tas upp senare i mötet (kvalitetskriterier).                                                 

 Rapport från regionen (Anna): valideringsrapport NVU ligger bra till statistiskt, workshop 7/10 för 

validering, nytt bedömningsformulär i APL-rapporten, statsbidrag för funktionshinderområdet 

undersöks, språkombud tas upp senare i mötet. Ny ordförande i styrgruppen blir Ingela Iversen 

(socialchef i Arboga kommun). Årets handledare sista dag 1/6 för nominering.  

 Elevfrågor – inkomna frågor från elever. Inga frågor.  

 Återcertifieringen – rapport, certifiering vid byte huvudman. Beslutspunkt. Möte imorgon ang. 

återcertifieringen. Mattias skickar ut ansökan till gruppen för genomläsning och möjlighet till 

justeringar (meddela Mattias). 30 september är sista datum att skicka in ansökan nationellt men 

regionen vill gärna få in ansökan så snart som möjligt.  

Lokal styrgrupp beslutar att godkänna ansökan om byte av huvudman, från NVU till Fagersta 

kommun.  Mattias skickar även frågan till Skinnskattebergs kommun.  

Det som återstår är sedan underskrift av avtalen (finns i mappen).  

 Valideringen – rapport hur det går. Två grupper om 4 respektive 6 personer, totalt 10 personer. 

Båda grupperna blir klara under juni månad. Vissa har sökt sve/sva 1 och samhällskunskap 1a1 som 

distanskurser för att komplettera till diplom. Valideringen har gjorts genom muntliga bedömningar, 

gruppdiskussioner utifrån VoC valideringsmaterial samt skriftliga uppgifter som lämnats in. 

Klassundervisning/teori har getts i vissa fall. Positivt att Zoom har fungerat bra och att arbetsgivare 

har ställt upp med stöd/tid.  

Önskemål finns från kommunerna om fortsättning med validering. Mattias ser över möjlighet till det. 

Utvärdering ska göras för att se vad som kan förbättras.  

 Rapport speedating. Två som deltog utav 8-10 som bjöds in. Ett par hade lämnat återbud då de 

redan hade ordnat sommarjobb. Fortsättning även nästa år? Regionen har inte haft problem att 

tillsätta undersköterskor till sommaren däremot är det svårt att rekrytera sjuksköterskor. 

Undersköterskor med specialistutbildning kommer efterfrågas (även på kommunnivå). 

Undersköterskor arbetar närmast patienten och det kommer krävas högre kompetens. Anna Björk 

ordnar inbjudan till alla lokala college 17 juni kl. 13:00 via länk, till digital föreläsning gällande ”nära 

vård”.  

Kan Fagersta erbjuda YH-utbildning inom vård och inom vilket område i så fall? Soile föreslår palliativ 

vård. Det finns även kortare kurser inom YH för kompetenshöjning. (Just nu finns YH-utbildning inom 

demens i Arboga. 

 Handledarutbildningen rapport från senaste samt fortsättning. VoC måste tydliggöras i 

handledarutbildningen. Under våren har 15 stycken deltagit, under hösten 6 personer. Intyg har 

getts, med möjlighet till betyg i kursen Vårdpedagogik och handledning. Steg 2 saknas fortfarande. 

Till hösten hoppas Mattias på att utbildningen kan genomföras på plats men med första start via 

Zoom. Utbildningen är mer omfattande och har mer djup än tidigare. Datum för höstens utbildning 



skickas ut av Mattias.  

Årets handledare inskickat till regionen, två nomineringar är gjorda. 

 Serviceassistent (kort info). Blir klara i slutet av oktober. Gröna arbeten, 3 stycken är igång inom 

park. Vårdgruppen går ut på APL till hösten, 4 stycken. Det har varit positivt och utvecklande för 

gruppen. Viktigt att arbetsgivare gör en lista på arbetsuppgifter för att tydliggöra yrkesrollen.  

Utvärdera utbildningen och praktiken. Viktigt att förankra utbildningen och samarbetet med 

kommunerna. Är en fortsättning aktuell med start 2022? 

 Äldreomsorgslyftet – rapport, även språkombudsbidrag möjligt. Fagersta kommun har skickat ut till 

sina enhetschefer att informera om möjlighet till studier genom äldreomsorgslyftet. Lämpligt att 

arbetsgivare skickar lista till SYV på de personer som är beviljade äldreomsorgslyftet. Detta noteras i  

studieplanen för att kunna föra statistik.    

Språkombudsutbildning: möjligt att ansöka om pengar för hela VoC Västmanland för 15-20 

medarbetare. Endast norra Västmanland har utbildade språkombudsutbildare i länet. Har NVU 

möjlighet att hålla i utbildningen (Soile och Petra tillsammans), för länet? Finns intresse hos 

arbetsgivare att skicka medarbetare på utbildning? (Ja från Fagersta kommun). Inget närmare besked 

från Norberg. Ska ansökas före 9 juni.  

 Nya vårdkurserna träder i kraft 1 juli -21. APL upplägg: kommer att ingå APL i tre kurser, mer info 

från Janne angående detta. Komvuxarbetet ersätter gymnasiearbetet 1 juli -21. Gymnasiearbete kan 

inte betygssättas efter 1 juli -21. Vårdspecialiseringen eller komvuxarbete kan läsas inom 

yrkespaketet. Inriktningar försvinner – alla läser samma bas.  

 Årshjul, ses över efter sommaren.  

 Utvärdering, hur har året varit med det gemensamma arbetet? Mattias noterar: 

- Grupp 1: Anv VO mallen protokoll, koppla kvalitetskriterierna till styrgrupperna, ha saker som 

ska göras klart tidigare ex tider för hdlutb. Annars mycket positivt som händer. 

- Grupp 2: mycket nytt för några samverkan bra, viktigt att skolan och arbetstagare ses, möten 

bra räcker med två timmar men ha prioriteringsordning, mer APL uppföljning. Lyfta in målen, 

kriterierna i mötet. 

 Övrigt: ansökan till vårdvux, i nuläget 36 ansökningar till reguljär utbildning som startar i höst.  

 Nästa möte: regionensmöten 10/9, 19/11 förslag lokal styrgrupp 21/9 och 30/11 

 

/Jorunn 


