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Minnesanteckningar VOC - Lokal styrgrupp 

Tid:  Fredagen den 22 oktober, kl. 13.15-15.30 

Plats: Förvaltningshuset, Nibblesbackevägen 17, Köping, 

Konferensrum Gullvivan alternativt via Teams 

 

Närvarande: Anna-Klara Sjölund, Kompetenscenter Köping, Eva Saaw 

verksamheten i Köping, Helene Eriksson regionen, Erica Persson verksamheten i  

Arboga, Kristin Fernerud Kunskapsporten.Kungsör, Jonas Lostelius processldeare 

VOC Västmanland, Anna Björk, Regionen, Ann-Louise Filipsson, kommunal 

Regionen, Camilla Dahl kommunal Köping,  

 

1. Föregående protokoll 

 

2. Ny VO-Collegeskylt finns att beställa (senast den 13 november): 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8c8178756ad7  

Skylten är gjord i klart plexiglas med måtten 210 x 210 mm. På skylten finns den regionala loggan i färg och texten 

Certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Skylten fästs med aluminiumdistanser och skruvas upp på 

väggen. 

Priserna är exklusive moms och gäller för den totala beställningen av skyltar som kansliet gör vid ett tillfälle. Det 
innebär att ett college kan beställa färre än 50 skyltar eftersom vi lägger ihop beställningarna. Det är det totala 

antalet som räknas även om beställningen gäller för olika college.  

Pris: Vid beställning av minst 50 skyltar – 159 kronor styck, 100 skyltar eller fler - 125 kronor styck  

3. Dokument; ”Vägledning för chefer…”, bifogas. Synpunkter? 

 

Huvudhandledare/ elevansvariga har pärm el motsvarande som gäller 

rutiner om omhändertagande? Finns på regionen. Arboga också i vh. På 

regionen träffas de elevansvariga.  

Alla läser igenom ovanstående vägledning och skickar in synpunkter t 

till Jonas . Det skall vidare till regionala styrgruppen i november. 

 

4. Påminnelse, handledarutbildning, steg 1, Yrkesgymnasiet, 3-4 nov/ Jonas 

Avser nog Västerås. Vi diskuterar var vi lägger ut vårt årshjul i Västra 

Mälardalen. Ann-Louise tror att man behöver inventera på regionen i 

Köping för att utbilda fler. Vi tittar på att lägga ut också vårt dokument på 

den regionala sidan VOC. Där lägger vi med mailadress till vem man 

anmäler om man har personer som skall gå. Kristin skickar ut till oss så vi 

sammanställer en gemensam kalender, årshjul,  Sedan skickar vi ut till alla 

i styrgruppen och vi lägger ut det via Jonas till den regionala hemsidan.  

 

5. Enkät från VO-College nationellt till yrkeslärare, studie- och 

yrkesvägledare eller rektorer inom vuxenutbildningen inom era respektive 

organisationer – vidarebefordrad? Påminnelse om att göra den / Jonas 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8c8178756ad7
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Köping har skickat till lärare, Kungsör också skickat vidare. Vi påminner. 

 

6. Hur är läget i Västra Mälardalen avseende utbildade handledare, APL-

platser och goda språkkunskaper hos elever och på arbetsplatser? / Jonas 

 

Behövs utveckling på alla punkter. Alla kommuner har behov. Det behövs 

ständigt handledarutbildning och flera trycker på att alla borde få en 

handledarutbildning. 

Vi jobbar på olika fronter med tex uppdragsutbildningar. I Köping finns nu 

en nystart i Yrkessvenska och, social dokumentation. Arboga brukar också 

erbjuda yrkessvenska. 

 

7. Återcertifieringen (utkast bifogas), lägesrapport/ A-K och Eva 

Vi försöker hålla tidplanen och vi har skrivit i vårt dokument vad avser 

återcertifieringen. Läs gärna igenom och tyck till. Eva och A-K 

återkommer med mer konkret på våra förslag på Mål/Visioner. Till den 

18/11 skall vi vara klara till och med kap 4.  

 

8. Äldreomsorgslyftet/ A-K  

Köping har frågor om språknivå. Grundskola och kunna tillgodogöra sig 

utbildningen. Köping är uppe i 35 namn. Skolan har fått 19 som kommit 

igång 

Arboga. Har samlat ihop ett antal namn. Lämnat till skolan och de träffar 

och gör upp en studieplan. Några har satt igång men de flesta i januari.  

27 namn skickade.  

Kungsör fått ihop 10 st sedan tittar på hur de skall gå vidare med ambition 

start i januari.  

Det skall syfta till en tillsvidareanställning? Vi behöver dubbelkolla så  det 

inte blir en skyldighet. Arbetsgivare dubbelkollar så vi har uppfattat 

förutsättningarna rätt.  

Vi lyfter frågan om valbar kurs och var arbetsgivaren vill att de skall gå.  

 

9. Övriga frågor 

Jonas ställer frågan om intresset är större eller mindre med tanke på 

Pandemin. Kompetenscenter och Kungsör har inte sett någon större 

förändring. Vad gäller undersköterskor. Inte behov av mässor däremot kan 

finnas behov när man tittar på Yh och sjuksköterskor.  

Vi diskuterar hur man kan på ett bra sätt.  

A-K kan skicka ut en länk till den infofilm vi gjorde inför öppet hus med 

vårdlärare som beskriver utbildningen. Ann-Louise berättar att regionen 

hade en instagraminsats där man berättade, vad man gjorde på en 

arbetsplats. 

 

10. Kommande möten; fredagen den 4/12, kl. 13.15-15.30, var? 

Förslag 2021; fredagarna 22/1, 19/3, 7/5, 18/6, 13.15-15.30. 

 

 

VÄLKOMNA! 


