Anteckningar från möte med Lokal Styrgrupp VO-College
Datum och tid: 20/11 kl. 14.00 -16.00
Plats: Stadshuset, Bjurumsrummet
Närvarande: Eva Olofsson ordförande, Frida Wilgotsson, Else-Britt
Persson, Marie Gustafsson, John Wallberg, Sofia Nilsdotter, Maria
Karlsson, Jonas Wåhlberg och Tina Jensen sekreterare.

•

Föregående protokoll
Inget från föregående protokoll att ta upp.

•

Rapport från regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp
- VOC-Konferens 5/12 2019 (4/12)
Ingen från Tidaholm har möjlighet att åka. Men en delegation från Falköping åker.
- Välfärdsmässa

Öppet hus, ingen anmälan. Försök att skicka medarbetare från verksamheterna.

- APL Dok/Handlingsplan

Ett dokument/en handlingsplan är framtagen för att kunna använda när eleven
riskerar att inte uppnå sina mål på APL:n.

- Reg arbetsgrupp/Reg styrgrupp den 12/12

Caroline Lennemar kallar berörda.

- V.42 aktiviteter regionalt/lokalt

Vi skall försöka göra likvärdiga aktiviteter under VO-veckan. Redan under våren är
det bra om ambassadörerna/arbetsgrupperna startar upp planeringen.

- Skoltävling

World skills vinnaren vidare till deltävling i Falköping. Detta är ett led i att göra
yrket mer attraktivt. En undersökning visar att SYV:arna inte marknadsför Vård och
omsorg.

•

Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
- APL- Enkät ”Utvärdering av handledare”, vad är syftet och vad vill vi ha ut av den?
Mia och Britt har gjort ett förslag till enkät. Den skall dock revideras innan den tas i
bruk. Den skall även tas med till nästa handledarträff i maj då kan handledarna få
vara delaktiga i utformandet.
Skall den lämnas ut i pappersform?
Skall länken till den skickas ut? Det görs då av ansvarig lärare.
- Ny tillfällig arbetsgrupp bestående av rektorer och eventuellt APL-samordnare för

att se över praktikveckorna, behov och förutsättningar skall skapas.

•

Information – på gång i verksamheten
- Alla
John- Har öppnat en ny gruppbostad med 12 platser (+5) och det blev fullt direkt.
Kommer behöva minst 15 platser till inom 5 år.
Mia- Vårdbiträdesutbildningen är igång och de kommer ut på APL v 2-6.
Lärlingsutbildningen startar under våren.
Ganska många sökande redan till vårens handledarutbildning. Även många sökande
till yrkesutbildningar över lag. De utbildningarna som går igång i vår är:
Vårdbiträde, lärling inom omvårdnad, omvårdnadsutbildning och språkförstärkt
omvårdnadsutbildning.
Jonas/Else-Britt- Yrkes-SM i januari, skapa upplevelseverkstad/workshops runt om
och bjuda in åk 8.
6/11 hade de öppet hus på skolan. Kändes positivt, relativt mycket besökare.
Man har varit och marknadsfört utbildningen i Mullsjö, Floby och Gudhem vilket
resulterade i att det förmodligen blir några fler sökande.
Marie-Öppningen av Tåstorp står för dörren! Bra personal som är väl förberedda.
2020 går man in i ”Resurssmart ÄBO” för att minska resurssvinn främst sopor och
mat. Det är kostenheten, vaktmästare och omvårdnadspersonal.
De som går språkförstärkt omvårdnadsutbildning är ofta duktiga på faktadelarna,
men det är språket som inte fungerar.
2 personal från verksamheten har varit med på vissa delar i omvårdnadsutbildningen
och det har varit mycket uppskattat och välfungerande.
Sofia- Rudbecksgymnasiet ser inte att APL-platser inom LSS är utlagda. Tina tar
med frågan till berörda i Tidaholm.
Tina- Nytt verksamhetssystem skall upphandlas, lång process, mycket att ta hänsyn
till då tre olika verksamheter skall enas om ett system.
Hur går vi vidare med lärlingsutbildningen? Fick information i augusti, sedan har det
varit knäpptyst, därav förvåning över att det skall starta till våren. Marie håller med,
det har varit i det närmsta obefintlig kommunikation. Mia tar med frågan till Thomas
Roos och Johan Lindell.

•

Arbetsförmedlingen informerar
Ingen information från arbetsförmedlingen.

•

Övriga frågor/information
- APL för yrkes Vux
Oklart när APL ligger för YrkesVux.
- Handledarutbildningen

Webbutbildningen ingår numer i den utbildningen som är 6,5 dagar.

- Första hjälpen/Psykisk ohälsa 2 dagarsutbildning

5 personer utbildas genom folkhälsorådet och SMS för att sedan kunna utbilda
vidare och vara instruktörer i psykisk ohälsa. Ingår detta i omvårdnadsutbildningen?
I Skövde ingår det i fördjupningen ”Psykiatri 2”.

