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Handledare för handledare

Den 19 maj 2014 tog styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege beslut om riktlinjer över struktur och innehåll i en gemensam handledarutbildning steg 1 och steg 2.
Handledarutbildningen utgår från gymnasieskolans kurs ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng.
Den 22 oktober 2015 godkände styrelsen även struktur och innehåll för steg 3. Steg 3 ger
en möjlighet för organisationer att ytterligare stärka handledaruppdraget på arbetsplatser.
Riktlinjerna med struktur och innehåll för steg 1 och steg 2 gäller för handledarutbildning
inom Vård- och omsorgscollege från och med den 1 juli 2016.
Handledarutbildning steg 3 är ett erbjudande, men omfattas inte av riktlinjerna.

Handledarutbildning
inom Vård- och omsorgscollege

Syfte och mål
Syfte och mål med nationell struktur och innehåll i handledarutbildning är
• Att stärka en likvärdig handledarutbildning för regionala och lokala Vård- och
omsorgscollege samt stärka samverkan och samhandling mellan arbetslivet,
utbildning och fackliga organisationer.

Intyg och betyg
Handledarutbildning steg 1 och steg 2 kan ge intyg alternativt betyg. Regional styrgrupp
i Vård- och omsorgscollege kan ta ett inriktningsbeslut om kursen Vårdpedagogik och
handledning ska ges som gymnasiekurs på 100 poäng med betyg, alternativt ges som
steg 1 och steg 2 med intyg.
Handledarutbildning steg 3 ger nationellt intyg.

Innehåll
Handledarutbildning Steg 1

•
•
•
•
•
•

Om Vård- och omsorgscollege
Rollen som handledare och pedagog
Kommunikation, reflektion och konflikthantering
Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling
Gymnasieutbildningar och yrkesintroduktionsanställningar
Bedömning och utvärdering

Handledarutbildning Steg 2
•
•
•
•
•
•

Kvalitetsarbete
Lärling- Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet
Valideringshandledare
Yrkeshögskoleutbildningar
Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling
Bedömning och utvärdering

Handledarutbildning Steg 3
•
•
•
•
•

Pedagogiskt ledarskap
Grupprocesser och kulturmöten
Mötesmetoder och presentationsteknik
Samtalsmetodik och svåra samtal
Seminarium			

Länk till stödmaterial för Handledarutbildning steg 1, 2 och 3:
www.vo-college.se/om-vo-college/handledarutbildning-och-validering
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