Minnesanteckningar från VOC Lokal Styrgrupp (via Skype)
Torsdagen den 4/3 kl. 13.30 – 15.30
Arbetsgivarrepresentanter; Eva Olofsson ordförande, Frida Wilgotsson, Tina Jensen, Marie
Gustafsson, John Wallberg, Maria Olsson.
Utbildningsanordnare; Jonas Wåhlberg, Else-Britt Persson, Sofia Nilsdotter
Övriga aktörer; Linda Almberg Kommunal, Meline Arakelyan, Arbetsförmedlingen.
Gruppens medlemmar presenterar sig för Maria Olsson som är ny i styrgruppen,. Maria arbetar som
Socialchef i Tidaholms kommun.
Föregående protokoll
Inga kommentarer fanns kring föregående protokoll
Rapport från regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp
Rapport från Regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp:
Validering
Nationellt finns ett valideringsprojekt och inom Skarborg finns ett valideringsnätverk. Det är främst
vuxenutbildningen som använder sig av detta valideringsnätverk. Diskussion i styrgruppen om
behovet av validering kommer öka iom de nya kursplanerna.
Återcertifiering
Arbetet är påbörjat för att återcertifiera både lokalt och regionalt VO-college. Återcertifieringen ska
genomföras 2023.
Arbetsgrupp Nya kursplaner
Arbetsgrupp med representanter från utbildningsanordnarna inom Skaraborg diskuterar innehållet i
de nya kursplaner, vilka APL-mål finns i kursplanerna, hur ska timplanerna planeras för att
möjliggöra byte mellan skolor, hur ska APL-veckorna fördelas mm.
Arbetsgrupp Handledarutbildning
Diskussion hur handledarutbildningen ska genomföras kommande år. Upplägg och innehåll i
handledarutbildningen skiljer sig åt både regionalt och nationellt.
Verksamheterna har farhågor att det blir svårt i dagsläget att få personal som vill gå
handledarutbildning då de är hårt belastade.
I regional styrgrupp beslutades det att om personal har gammal handledarutbildning ska det
tillgoräknas och man ska inte behöva genomgå ny handledarutbildning.
Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
Se redovisningen från styrgrupp/regionala arbetsgruppen ovan. Diskussionerna från lokal
arbetsgrupp, lokal styrgrupp och regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp går i varandra.

Information – på gång i verksamheten
Falköping ÅllebergsgymnasietStort söktryck till Vård- och omsorgsprogrammet. VO på Ålleberg sticker ut lite från det övrigt dåliga
söktryck både regionalt och nationellt till VO-utbildningar. De hoppas kunna starta en full klass.
Ålleberg ansvarar för handledarutbildningen ihop med Lärcenter kommande läsår.
Falköping Lärcenterkommer inte starta några språkförstärkta utbildningar inom VO, Verksamheterna har lyft
problematiken att språknivån inte hållit när eleverna har varit ute i verksamheterna så lärcenter har
bla därför valt att inte genomföra språkförstärkta utbildningar.
Verksamheterna i Tidaholm
De upplever att de är hårt belastade.
Arbetsgrupp är skapad för att arbeta kring äldreomsorgslyftet.
YH-utbildningarna är intressant inom äldreomsorgslyftet.
Tidaholm rudbecksgymnasiet
Tyvärr lågt söktryck till VO-utbildningen, politikerna har tagit beslut att inte starta VO hösten 21.
Hoppas på nytt bättre sökantal till 2022.
Dialog om svårigheter att få elever från grundskolan att söka vård- och omsorgsprogrammet.
Verksamheten Falköping
Ung omsorg projekt för ungdomar i åk 8-9, för att få ungdomarna att bli intresserade av yrket. Svårt
nu när hela projektet tvingats bli digitalt.
Personalen trötta efter att ha arbetat i krissituation under lång tid. Grupper av arbetstagare erbjuds
handledning av företagshälsovården, vilket upplevs positivt.
Sommarrektrytering och hur vaccineringen ska gå till är två frågeområden som de jobbar hårt med
nu.
Fackförbundet Kommunal
Arbetar med samma frågor som arbetsgivaren, ser bekymmersamt på att det i framtiden kommer
vara brist på undersköterskor. Arbetsmiljö och lön är två områden de arbetar med just nu.
Arbetsförmedlingen informerar
Allmänt arbetslöshetenligger strax under 9 % . Långtidsarbetslösa 12 mån eller längre ökar. De
långtids inskrivna har inte den kompetens som efterfrågas. Stort fokus på
arbetsmarknadsutbildningar. Vårdbiträdesutbildning på gång, startar i mitten av mars, kommer ske i
Lidköping. Behov av vårdbiträden finns inom den privata sektorn. Vårdbiträden blir inte anställda
inom kommunal verksamhet. De kan sedan efter validering bygga på sin kompetens på
vuxenutbildningen och läsa till kurser för att bli diplomerade undersköterskor.

Övriga frågor/information
VOC/ Lokala arbetsgrupp
Samma frågeställningar diskuteras i lokala arbetsgruppen och i lokala styrgruppen. Diskussion i lokala
styrgruppen om an den lokala arbetsgruppen istället bli en tillfällig arbetsgrupp som samlas vid
uppkomna behov?
Beslut:
Den lokal arbetsgruppen läggs ned och startas upp som tillfällig arbetsgrupp vid behov.
VOC/Protokoll
Protokoll från möten från lokal srbetsgrupp och styrgrupp har publicerats på Falköpings kommuns
hemsida för att möjliggöra att både Tidaholm och Falköping ska nå dokumenten. Upplevs inte
rättssäkert.
Beslut:
Protokollen från lokala styrgruppen mailas ut till medlemmarna i lokala styrgruppen och resp
verksamhet och utbildningsanordnare publicerar dem sedan på önskad plattform.
Turordningslista för protokollskrivande.
Falköping gör lista som följs from kommande möte.
Diskussion om nya skyddade yrkestiteln för undersköterska som är under utredning.
Antecknades av Sofia Nilsdotter

