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Närvarande:  

Anna Björk, Region Västmanland 

Helena Sandelin, VUC 

Ellinor Öberg Hjärtpunkt Skiljebo 

Masoud Nozhatzadeh, Institute af lärande 

Åsa Kihlström Hägg, Rudbeckianska gymnasiet 

Kicki Hedman Lundgren, Tillberga grannskapsservice 

Jinan Baalbaki, Hermods 

Susanne Olsson, Kommunal 

Marita Isgren, Västerås citygymnasium 

Barbara Laaksonen, Surahammars kommun 

Ulrika Blom, Carlforsska gymnasiet 

Karin Näslund, Västerås stad 

Marit Pyykkö, Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) 

Emma Brusling, Regional processledare VO-College.  

 

 

Ordförande 

 Anna Björk, Region Västmanland.  

Sekreterare för mötet 

Marit Olsson Pyykkö, KUI. 

  

1. Nya ansökningar till VOC. Representanter från A-star Vård- och 

omsorgsutbildning respektive Citygymnasiets barn och fritidsutbildning, var inbjuda 

för att presentera sig och de informerade kort om deras respektive verksamheter samt 

svarade på frågor.  

En arbetsgrupp tillsattes för att gå igenom ansökningarna. Masoud Nozhatzadeh, 

Helena Sandelin, Anna Björk, Jinan Baalbaki och Åsa Kihlström Hägg samt ev. 

Emma Brusling. Tid för träff blev den 21/11 14.00. Efter ett godkännande av lokal 

styrgrupp ska ansökningarna vidare till regional styrgrupp och därefter skall ansökan 

skickas till VO-College kansliet nationellt och då väntar även certifieringsbesök i 

verksamheten.(Dock ej för Citygymnasiet som redan har vård- och 

omsorgsutbildningen certifierad). 

Diskussion kring diplom för elever i utbildning där man väntar på certifiering. En 

regel om att det krävs att 50% av utbildningen ska vara gjord då utbildaren är 

certifierad för vård och omsorgscollege. Viktigt att de utbildare som vill vara med i 



 

 

VO-College är snabba med sin ansökan då lokala och regionala styrgrupperna endast 

har två möten per halvår.  

2. Ulrika Blom, Carlforsska gymnasiet presenterade innehållet i vård- och 

omsorgsutbildningen på gymnasiet. Eleverna läser sammanlagt 2500 poäng med 

gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser samt programfördjupning 

och individuellt val. Sammanlagt är det 17 veckor APL fördelat under 3 år.  Ulrika 

berättar att ungdomar inte väljer äldreomsorgsinriktningen. 

Masoud Zadeh, Institute af lärande presenterade innehållet på vuxenutbildningen. 

Totalt läser eleverna 1500 poäng varav 400 poäng är inriktningen som elever väljer 

själva. Utbildningen är ca 15 månader då eleverna läser 100 poäng på 4 veckor. 

Masoud berättar att ca 80% av eleverna väljer äldreomsorgsinriktningen på Institute af 

lärande och påpekar vikten av att alla elever behöver läsa vård och omsorg vid demens 

oavsett inriktning. 

3. Information om att Regional styrgrupp – har en dialog om kompetens och 

eventuellt samarbete kring YH-utbildningar. Arbetsgivarna ombeds se över önskemål 

kring detta. 

Även diskussion kring språkombud och om det är något som vi kan samarbeta kring. 

Länk till information om Språkombud https://www.vo-college.se/sprakutveckling 

Återkoppling från Vårdhygienträffen som ägde rum 8/11 – få närvarade vid denna 

träff. Ev. skickades inbjudan ut något för tidigt?  

Emma Informerar om inbjudan till introduktionsföreläsning på MDH förmiddagen den 

21/11. De som har visat intresse för att delta har fått återkoppling, men om det finns 

fler som är intresserade är det bara att anmäla till processledaren. 

I början av 2019 kommer det att bli en VIP-dag på MDH där högskolestudenter och 

lärare presenterar programmen som finns att söka på högskolan, även högskolans 

studie och yrkesvägledare skall medverka. Inbjudan kommer och är riktad till 

studerande, lärare, arbetsgivare och studie och yrkesvägledare. 

Emma vill ha in information kring aktiviteterna under VO-College veckan, målgrupp 

och ungefärligt antal deltagare. Det som är inskickat redan går att ta del av på 

hemsidan.  

4. Redovisning av mål 4. Antal genomförda programråd och antal deltagare från 

arbetsgivare skickas till Emma Brusling.  

5. Pedagogiskt forum är ej aktivt just nu. Diskussion kring om intresse för att 

fortsätta med detta samarbete som Sala startade?  

6. APL handledargrupp har haft möte. Fokus låg där på att byta erfarenheter och ge 

exempel på hur man jobbat med handledarutbildningen på de olika skolorna. Nästa 

möte äger rum 6/2 2019. 

7. Pågående handledarutbildning steg 1, Hermods ca 15 deltagare. KUI ska ha 

handledarutbildning steg 1 i vecka 47, ca 25 anmälda. 

8. Inga frågor till regionala styrgruppen just nu. 

 

https://www.vo-college.se/sprakutveckling


 

 

9. Övriga frågor 

Diskussion kring vilka som får läsa utbildningen. VUC,s Helena Sandelin beskriver att budget 

styr vilka och hur många som får komma in oavsett om man redan har en annan 

yrkesutbildning redan. 

VO-college namnskyltar till elever ute på APL efterfrågades. Enligt Emma Brusling finns 

ingen budget för detta. Emma skickar ut mallen till berörda så att den kan användas. 

Diskussion kring att Sala lägger ihop steg 1 och steg 2 i handledarutbildningen. Intresse fanns 

för att höra hur man går till väga kring detta.  

Diskussion kring diplom som utfärdas av ordföranden. Önskemål från Anna Björk att rektor 

skriver på först. Ev. kan betyg begäras in som en kvalitetskontroll. Diskussionen fortsätter på 

nästa möte.  

Måluppföljning. Vid nästa möte redovisas mål 2 Verka för att samtliga arbetsgivare och 

utbildare är med i vo-college. och mål 5 Ta fram goda exempel inom hälsoarbetet och sprida 

kunskaper om våra framgångar. Se måluppföljningsmallen. 

 

Nästa möte 12/2 kl 13.30.  

 

 

 

Sekreterare: Marit Olsson Pyykkö KUI. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


