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Verksamhets- och  

kommunikationsplan 2018  

Regionalt Vård- och omsorgscollege  

Skåne  

 

  

Bakgrund  

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och 

facklig organisation inom vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet. 

Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status på arbete och utbildning samt trygga 

framtida personalförsörjning och kompetensutveckling. Regionalt VO-College Skåne 

består av åtta lokala college. Fler kommuner och aktörer har anslutit samt är på väg in. De   

kommuner som fortfarande står utanför VO-College Skåne är; Åstorp, Kävlinge, Burlöv, 

Lomma, Staffanstorp och Kristianstad. Bjuvs kommun är på väg in. 

I dag finns en nationell verksamhets- och kommunikationsplan vilket är vägledande för 

denna regionala verksamhets- och kommunikationsplan. Varje lokalt college i Skåne 

upprättar sin egen verksamhets- och kommunikationsplan. 

Gemensamma strategier och aktiviteter gör att VO-College blir tydligare och uppfattas 

som en enad kraft samtidigt som vi utnyttjar resurserna bättre och lär av varandra 

nationellt och i Skåne.   
  

Syfte  

Syftet med verksamhets- och kommunikationsplanen är att informera om VO-College, 

höja kvalitén samt att fungera som en ledstjärna för vårt regionala arbete. En enad kraft i 

samma riktning gällande status på arbete och utbildning inom vård och omsorg gör 

arbetet synligt och attraktivt.  
  

Mål  

           Verka för: 

- att Skånes alla kommuner ska ingå i VO-College Skåne. 

- att alla lokala college utbildar handledare steg 1-3  

- kvalitativa praktikplatser genom utveckling och implementering av pedagogiska 

handledningsmodeller 
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- moderna, ändamålsenliga lärmiljöer till stöd för lärande 

- att alla lokala college utbildar språkombud  

- att VO-College Skåne deltar i relevanta nationella och regionala utvecklingsprojekt 

- gemensamma marknadsföringsstrategier som ger synergieffekter 

- att VO-College blir ett kvalitetsbegrepp som är välkänt i hela Skåne och hos alla 

målgrupper (se nedan) 

- mångfald - dvs att aktivt arbeta utifrån diskrimineringsgrunderna; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, ålder, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning 

- att höja status på utbildning och arbete inom vård- och omsorg 

- att dialog förs med politiker regionalt och lokalt 

- att det finns regionala utbildare till handledare steg 3 samt språkombud  

  

Målgrupper  
Målgrupp  Det här vet vi  Det här vill vi uppnå  

Framtida elever till 
gymnasie- och 
vuxenutbildning 

Tidig information om vård- 
och 
omsorgsutbildning samt 
barn- och fritidsutbildning 
är viktig för att nå möjliga 
blivande elever.  
Det saknas delvis kunskap 
om och möte med 
arbetslivet.  

- Ökat intresse för utbildningarna 
- Många sökande till           
utbildningarna 
- Ökad mångfald av sökande  
- Skapa möten mellan utbildning och 
arbetsliv  
- Större kunskap om yrkesval och 
karriärvägar 

Föräldrar  Har stor påverkan på sina 
ungdomar vid gymnasieval.  

- Öka föräldrarnas kunskap om 
yrkesutbildning;  
T ex kring yrkesexamen, möjligheter 
till arbete och högskolebehörighet.  

Studie- och 
yrkesvägledare (SYV) och 
lärare  

SYV har varierande och 
ibland inaktuell kunskap 
om vård- och 
omsorgsutbildningar och 
dess yrkesutgångar. Har 
varierande kunskap om 
olika karriärvägar inom 
vård- och omsorgsyrkena.  

- Välinformerade SYV.   
- VO-College ska stödja lärare med info 
om VO-College.  
- Bredda helhetssynen på utbildning 
och arbetsliv.  

Elever i vård-, omsorg- 
och/eller barn- och 
fritidsutbildning  

Otillräcklig kunskap om 
arbetsmarknad och 
arbetsvillkor. 
  

- Öka kunskapen om  
arbetsmarknad och arbetsvillkor – 
Eleverna väljer att arbeta inom vård 
och omsorg 
- Att eleverna stannar kvar inom 
vårdsektorn.  
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Målgrupp  Det här vet vi  Det här vill vi uppnå  

Arbetslivet  - Massivt 
rekryteringsbehov  
- För få utbildar sig inom 
yrkena 
- Många fullföljer inte 
utbildningarna 
- Brist på kvalitativa 
APL/LIA/praktikplatser 
- Brist på utbildade 
handledare steg 1–3  
- Brist på utbildade 
språkombud  

- Attraktiva och kvalitetssäkrade 
arbetsplatser.   
- Kvalitativa APL/LIA/praktikplatser 
- Utveckla och implementera 
pedagogiska 
handledningsmodeller.  
- Främja moderna, ändamålsenliga 

lärmiljöer till stöd för lärande 

- Utbilda handledare steg 1-3,  
- Utbilda språkombud  

Anställda   Otillräcklig kunskap om 
VO-College.   

Ökad kunskap om VO-College 
arbete och möjligheten till 
vidareutbildning och karriärvägar.   
Känner stolthet över sina yrken 
och är goda ambassadörer.   

Arbetsförmedlingen  
  
  
  

Lyhördhet för arbetslivets 
villkor och behov – kopplat 
till anställningsbarheten.   
 

- Utbildningen motsvarar 
verksamhetens krav på 
anställningsbarhet. 
- Samsyn gällande olika former av 
anställningar och stöd. 

Politiker  Behov av kunskaper om 
VO-College.  
  

- Regionala och lokala VO-College 
ger kontinuerlig information till och 
dialog med politiker.  

Omvärlden; 
massmedia, sociala 
medier, etc 
  
  
  
  

Rapportering av vård- 
och omsorgsyrkena samt 
funktionsnedsättnings- 
området ger negativa 
bilder av vård- och 
omsorgsyrkena, vilket 
försvårar rekrytering till 
utbildning och arbete. 

- Öka den positiva rapporteringen 
av vård och omsorg samt 
funktionsnedsättningsområdet.  
- Visa på mångfaldsperspektivet 
inom sektorn. 
- Visa på jobb- och 
karriärmöjligheter 
- Sprida goda exempel från 
verksamheterna 
- Visa yrkesstolthet  
- Stötta höjd status för yrkena 
- Skapa arenor för förebilder som t 
ex Vård- och omsorgsambassadörer 
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Budskap  

Framtida elever:  

Många möjligheter och yrken - det finns något som passar för alla. 

Många karriärvägar.  

Att arbeta inom vård och omsorg är Sveriges viktigaste jobb.  

Det finns arbete!  

Gör skillnad, på riktigt, för en annan människa. 

Kommunikationskanaler: Elever som ambassadörer. Sociala medier, SYV, gymnasiemässa, 

vård- och omsorgsambassadörer m fl.  

  

Elever i utbildning:  

Många möjligheter och yrken och många karriärvägar.  

Har möjlighet att påverka utbildningen genom skolans programråd och VO-College 

arbetsgrupper.   

Kommunikationskanaler: Sociala medier, fackliga- och yrkesföreträdare, forskare m fl.  

 

SYV och lärare:  

Vård- och omsorgsutbildningar ger många valmöjligheter.  

De leder till olika yrken och möjlighet att läsa vidare på universitet, högskola och 

yrkeshögskola. Ett bra och givande yrkesliv med olika karriärvägar.   

Kommunikationskanaler: lokal styrgrupp, möten med elever, konferenser m.fl.   

 

Arbetslivet:  

Vill anställa utbildad personal med rätt kompetens.  

Bidrar med engagemang, praktikplatser och APL-platser för att främja arbetsmarknaden 

inom vård och omsorg.  

Verkar för attraktiva arbetsplatser och goda lärmiljöer.  

Kommunikationskanaler: Styrgrupper, arbetsgrupper, nätverk, programråd, 

arbetsförmedling och fackförbund.  

  

Anställda:  

Yrkesstolthet. 

Många utvecklingsmöjligheter.   

Ett värdefullt arbete. 

Kommunikationskanaler: Styrgrupper, sociala medier, kollegor och nätverk.   

  

Politiker:  

Politisk medvetenhet om VO-College roll som kvalitetsgarant inom vård- och 

omsorgsverksamheterna.  

Kommunikationskanaler: Regionala- och lokala styr- och arbetsgrupper. Arbetsgivares 

fackliga samverkan genom Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.  
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Omvärlden:  

Förmedla en nyanserad bild av yrken och utbildning inom vård- och omsorg, bredden av 

branschen samt möjlighet till karriärvägar.  

Kommunikationskanaler: Kommunikatörer regionalt och lokalt inom VO-College, 

arbetslivet, utbildare och arbetsförmedling.  
 

Projekt och prioriterade utvecklingsområden  

Aktivitet  Tidplan  Ansvarig  

Handledarutbildning steg 1-3  - VO-College steg 3; HT 2018  
- VO-College steg 1-2; 
kontinuerligt efter lokala behov 

- Regional 
processledare  
- Lokala 
processledare 
- Styr- och 
arbetsgrupper  

Utbildning av 
Språkombudsutbildare och 
språkombud 

- Utbildning av ytterligare 
Språkombudsutbildare 
genomförande VT 2018. 
- Språkombudsutbildning;  
kontinuerligt efter lokala behov.  
  

- Regional- och 
lokala 
styrgrupper 
- Regional och 
lokala 
processledare  

Arbeta för ett samlat college 
med representation av alla 
Skånes kommuner  

- Sprida information 
- Entusiasmera inför yrkesval 
- Bjuda in de aktörer som inte 
är med 
- Uppvakta politiker 

- Interimistisk 
styrgrupp. - 
Regional 
processledare 
behjälplig  

Sociala medier  - Facebook 
- Instagram  
- Hemsida 
- 50 % tjänst till uppdraget 2018 
- Utveckla användarskapad 
kommunikation; t ex vlogg, 
YouTube, Snapchat, FB, etc 

- Regional 
processledare 
- Projekt-
medarbetare 
50 %  

Nationella och regionala 
utvecklingsprojekt 

Nationellt ESF-projekt pågår 
2017-09-01 - 2019-02-28 

- Regional 
processledare  

Aktivt inkludera personal med 
högskole-
/universitetsutbildning 
(medellång utbildning) 
och/eller YH-utbildning i VO-
College 

Pågående arbete - Regional 
styrgrupp 
- Regional 
processledare 
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          Aktivitetsplan 2018   
Aktivitet  Ansvarig  Status  

Regional verksamhets- och 
kommunikationsplan.   

Arbetsgrupp bestående av 
Gunilla Kajrup, Claes Johansson, 
Angelika Looft, Peter Lövgren 
samt Kristin Sjöholm lämnar 
förslag till regional styrgrupp 

Uppdateras  
Årligen. 
Följer den nationella 
planen.  
Revideras november 2018.   
  

Uppdatering av hemsida, 
sociala medier etc 

Regional processledare i 
samverkan med regional 
projektmedarbetare 

Kontinuerligt vår och höst 

Marknadsföringsaktiviteter  Regional processledare i 
samverkan med regional 
projektmedarbetare 

Kontinuerligt vår och höst. 
Avrapportering till regional 
styrgrupp varje kvartal. 

Stöd vid uppstart för nya 
aktörer in i VO-College 
Skåne   

Regional processledare  Certifiering 2021  
Vår och höst 
 

VO- Collegevecka vecka 42  Lokalt VO-College planerar och 
rapporterar till regional 
projektmedarbetare  

Årligen återkommande 
höst.  
Utvärderas efter  
genom- 
förande  

Gymnasiemässor Lokala VO-college planerar 
och rapporterar till regional 
projektmedarbetare som 
samordnar insatserna 

Årligen återkommande vår 
och höst. Utvärderas efter 
genomförande. 

Utbildningsaktiviteter ex 
Handledarutbildningar, 
inspirationsföreläsningar  

Lokala VO-college planerar 
och rapporterar till regional 
processledare 

Årlig uppföljning 
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Aktivitet  Ansvarig  Status  

Handledarutbildning  
steg 3.  

Regional processledare  Årligen återkommande. 
Utvärderas efter 
genomförande 

Arbetslivet och vård- och 
omsorgsambassadörer 
medverkar under vård- 
och omsorgsutbildningen 
med olika insatser  

Lokala VO-college planerar 
och rapporterar till regional 
projektmedarbetare 

Årligen återkommande. 
Rapporteras i 
verksamhetsberättelse.  

Nätverk lokala 
processledare  

Regional processledare 
sammankallande  

Träffas ca 1 gång/månad  

Regional nätverksträff för 
vård- och 
omsorgsambassadörer.  
 
 
Samverkansmöte med SYV 
under 2018 

Regional processledare, regional 
projektmedarbetare samt vård- 
och omsorgsambassadörerna  

VO-ambassadörsträff 2 
ggr/år 
 
 
 
Samverkansmöte med SYV 
våren 2018 

Handledarkonferens  
Vår; lokalt  
Höst; regionalt  

Regional processledare – 
regional träff.  
Lokal processledare – lokal 
träff.  

Lokal träff vår. Regional 
träff höst (november).  

Regionalt 
Verksamhetsmöte för  
VO-college Skånes styr- 
och arbetsgrupper 

Regional processledare samt 
regional styrgrupp  
 

I samband med 10-
årsjubileumet under april  

Kommunikation med 
media 

Regional projektmedarbetare 
och lokal ordförande och 
processledare 

Kontinuerligt över året 

Kontinuerlig information 
till politiker i Skåne 

  

Ordförande regionalt och lokalt i 
samverkan med regionala och 
lokala processledare  

Kontinuerligt över året 

Regional nätverksträff 
med förstalinjechefer 

Regional processledare 2 ggr/år 
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Aktivitet  Ansvarig  Status  

Regional Vård- och 
omsorgslärarkonferens  

Regional processledare  Vår 2018 (april) 

Avtalsbevakning  Regional styrgrupp  Årligen 2017 

Bevaka utlysningar 
av ESF-projekt  

Regional processledare Kontinuerligt 2018 
 

 

 Styrgrupp  

Namn Organisation  Uppgift i gruppen  

Angelika Looft  Region Skåne  ordförande 

Gunilla Kajrup  Kommunförbundet Skåne  regional processledare  

Ingvar Persson  Eslöv/Höör/Hörby  ledamot  

Josef Johansson  Eslöv/Höör/Hörby  ledamot  

Charlotta 
Thorbjörnsson  

Helsingborg/Höganäs ledamot  

Rekrytering p.g Helsingborg/Höganäs ledamot 

Monica Smidje  Kommunal   Kommunal  

Michael Mårtensson  Landskrona/Svalöv  ledamot  

Linda Klang Landskrona/Svalöv ledamot 

Desirée Annvir Malmö Högskola  ledamot  

Natasha Khorasani Malmö/Lund   ledamot  

Kristian Berghult  Malmö/Lund  ledamot  

Annika Andersson  Nordöstra Skåne  ledamot  

Andreas Hügard Nordöstra Skåne ledamot 

Fredrik Aksell Vellinge/Trelleborg/Svedala  ledamot  

Peter Lövgren Vellinge/Trelleborg/Svedala  ledamot  

Ewa Österlind  Ystad/Österlen  ledamot  

Annika Forsgren  Ystad/Österlen  ledamot  

Mathias Jostvik Ängelholm/Klippan/Båstad/Örkelljunga  ledamot  

Eva Sällström  Ängelholm/Klippan/Båstad/Örkelljunga ledamot  

Mikael Lövdén Arbetsförmedlingen  adjungerad ledamot  

Mats Rydberger Arbetsförmedlingen adjungerad ledamot 
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Regional Processledargrupp  

Namn   Arbetsplats/organisation  Uppgift i gruppen  

Carl-Fredrik Beijer Eslövs kommun 
  

Lokal processledare 
Eslöv/Höör/Hörby  

(Rekrytering p.g) Helsingborg 
  

Lokal processledare 
Helsingborg/Höganäs   

Marie Falkheden  Hälsostaden Ängelholm  
  

Lokal processledare  
Ängelholm/Klippan/ 

Örkelljunga/Båstad  

Claes Johansson Landskrona stad  
  

Lokal processledare 
Landskrona/Svalöv  

Kristian Berghult  Lunds kommun  
  

Lokal processledare  
Malmö/Lund  

Andriette Näslund  Osby kommun  
  

Lokal processledare 
Nordöstra Skåne  

Camilla Andersson  Tomelilla kommun  
  

Lokal processledare 
Ystad/Österlen  

Camilla Kronholm  
  

Trelleborgs kommun  
  

Lokal processledare  
Trelleborg/Vellinge/ 
Svedala  

 

Uppföljning   

Regional styrgrupp uppdaterar verksamhets- och kommunikationsplanen en gång per år.  

Uppdatering inför år 2019 påbörjas i september 2018.  


