
 
 

 
 
VUXNAS LÄRANDE 
 
 
 

Minnesanteckningar från lokalt VOC  

 

Närvarande: Emma Brusling Ewa Weiborn , Anna Lundell , Richard Aspholm , Annelie Lundman.  Kommunal 

anmält förhinder. 

 

 Verksamhetschef Birgitta Hofvander ny ordförande för det lokala vård och omsorgscollege från och 

med i höst. 

 Årets handledare anmäla med motivering till Emma Brusling  senast 23/8. Kriterier finns på VOC 

hemsida. 

 Rapporter:  Vård o omsorg håller på med rekrytering inför sommaren det är  svårt att hitta 

sommarvikarier vi har genomfört rekryteringsmässor, varit på Kundängsgymnasiet och värvat 

intresserade marknadsfört oss via media och andra annonseringssidor. Kompensation till de som 

ställer upp och flyttar på sina semestrar , timvikarier som arbetar mer än 4 veckor under sommaren 

får en viss ersättning enligt en trappa , samt att det utgår kval övertid  till de som kan på 

personalansvarig chefs fråga ändra sin arbetstid. 

Rekrytering pågår även till undersköterskutb på distans att ha en anställning samt att läsa på distans . 

 

 Rättspsykiatri: Har också svårt att hitta personal både skötare och sjuksköterskor där kommer heller 

inte nån form av kompensation att utbetalas det har region Västmanland bestämt att det inte kommer 

att bli. 

 Vuxnas lärande: Reguljär utbildning startar till hösten den 1/6 var det 16 st sökande. En TBA 

utbildning startar i oktober på distans  då det inte finns lärare att tillgå, där behöver de sökande vara 

20 år och folkbokförda i Sala kommun. Distans utbildningen är ej upphandlad än. Skolan håller på att 

sätta ihop en orienteringskurs på halvfart 10 veckor. 

 Köping har startat utbildning för vårdbiträden 800 poäng. Då de ser ett behov då de har svårt att 

rekrytera undersköterskor. 

 Vi har under en längre tid funderat på att bjuda in arbetsförmedlingen till våra träffar. Kanske redan 

till hösten. 

 Vi prata  även en del om våra programråd då vi tycker att det skulle behövas diskussioner om att 

utveckla vårdutbildningen. 

 Planeras för en handledarutbildning till hösten då det finns en del som är nyanställda samt några som 

skulle behöva göra klart hela utbildningen för att kunna validera. 

 Vecka 42 är vård o omsorgscollegeveckan  planeras en information på nämnde tillsammans med 

rättspsykiatrin. 

 

Nästa träff den 28/9 klockan 13:15 på Johannesberggatan 2 


