2019-09-16
Protokoll Lokala Arbetsgrupperna VO-College
Måndagen den 16september 13.30 - 15.00 Klämmesbo, Tidaholm
1. Föregående protokoll
Förnya tillfälliga arbetsgrupper – vi inventerar grupperna och lägger till/tar bort namn i sittande
möte.
VOC/Mål – fokus på mål 2 ”Karriärvägar” och mål 3 ”öka antalet behöriga sökande till vård- och
omsorgsprogrammet i Falköping och Tidaholm. Lämna förslag till styrgruppen om en tillfällig
arbetsgrupp gällande mål 2 med start Vt.2020. Förslag på deltagare är Camilla Karlsson, Sanna
Friberg samt några SYV (förslag på SYV på Ållebergsgymnasiet Thomas Huss).
APL-enkät – Frida W har tagit bort den nuvarande enkäten från Fkp intranät På grund av att det är för
få som gör den. Vi behöver skapa två nya enkäter där innehåll och syfte tas upp i styrgruppen.

2. Rapport Regionalt
Yrkes-SM – Falköping har ansökt om att få arrangera deltävling. Sverige knep en bronsmedalj i VM.
Det kommer att hållas en skoltävling i Lidköping 191018.
V42 (VOC.V) marknadsföringsgruppen har träffas och hade som fundering på att köra en ”Upplevelse
vecka” att bjuda in 8:or/9:or men det ansågs vara för tajt med tid att genomföra det. Lärcenter
tänker att köra en pärldag, armband ”Aldrig ensam”.
V.43 Psykiatriveckan, programmet ligger på hemsidan.
En extra mötestid för den regionala arbetsgruppen – I december kommer det ett möte tillsammans
med den regionala styrgruppen (Plats och tid kommer senare).

3.

Uppföljning av mål/tillfälliga arbetsgrupper

Se punkt 1.

4. Info verksamheterna
Lärlingsutbildning Tidaholm, Tina Jensen är kontaktperson, hon väntar på en kallelse till möte från
Johan Lindell angående lärlingsutbildningen.
Det har fungerat bra i sommar med alla vikarier, både i Tidaholm och Falköping.
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Det är mycket arbete i runt omorganisation och öppnade av nytt boende i Falköping nu under
hösten.
Kompetenscentrum i Tidaholm har flyttat till Smedjegatan i Tidaholm. 6-månadersuppföljningen från
skolan visar att de allra flesta arbetar i verksamheten, dock är det färre som är tillsvidareanställda nu
och fler är timanställda, en orsak till detta kan vara att det är anställningsstopp i Falköping pga.
omorganisationen.
Angående delegeringsutbildningen så ska häftet nu skapas på flera olika språk.
Vi måste ta upp Medlearn utbildningen på styrgruppsmötet då AF rekommenderar den utbildningen.
Ny rektor på Ållebergsgymnasiet.

5.

Övriga punkter

VOC-konferens 5/12.
Språkombudskonferens 4/12 på eftermiddagen.
Kunskapsfrukost med Ulf Lundahl 26/9, flyttas fram till november.
Handledarutbildningen, var endast två anmälda så den ställdes in. Har varit på tal att utbildningen
ska delas upp mellan Tidaholm och Falköping, nästa handledarutbildning planeras till vecka 4, 2020.
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