Mötesanteckningar - Lokala Arbetsgrupperna VO-College
Tidaholm 13 maj 13.30 - 15.00
Falköping 14 maj 13.30 - 15.00

1. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
2. Rapport Regionalt
- Årets handledare, är utsedd i de lokala arbetsgrupperna och regional kandidat
utses under v. 20.
Önskan från Södra är att det går att nominera handledare under hela året, men
det är tveksamt då kriterierna kan ändras från nationellt håll.
- Erbjudande att SLA gör en Vård- och omsorgscollege, kostnad 100 000. Vi har
möjlighet att köpa in oss för att ha med logga från utbildningsanordnare/kommun
till en kostnad för 7000-10000kr.
- Ållebergsgymnasiet Falköping har ansökt om att vara med på Euroskills, men
Falköping har tyvärr fått tacka nej till detta på grund av ekonomiska skäl.
- SKAS har tagit upp att det är utbildningsanordnarens ansvar att elever har
skrivit på sekretesspapper och är införstådda med detta, då SKAS inte har
möjlighet att hantera dokumenten. Naturligtvis så pratar SKAS och går igenom
sekretess med eleverna.
- SKAS har stoppat möjligheter till studiebesök just nu, då det är lite för mycket
just nu.
- När det gäller APL-avtal kommer vår regionala samordnare åka runt för att få
samtliga APL-avtal påskrivna.
3. Uppföljning av mål/tillfälliga arbetsgrupper
Årets Handledare 2019 i Södra är utsedd och meddelad till regional
samordnare. Årets handledare 2019 kommer att meddelas under v. 21 vid ett
APT. Elsa läser upp motiveringen. Årets handledare kommer att presenteras på
Falnet, Falköping.se samt Facebook.
Marknadsföringsgruppen:
Arbetsgruppen vill på nästa lokala styrgrupp ta upp frågan om vilka ska Vem är
sammankallande och vilka ska vara med i gruppen och vad är syftet med
gruppen?

4. Info verksamheterna
- Kommunal: Kommunal ska på konferens med VOC i juni angående reglering
av yrket undersköterskor samt vårdbiträde. Kommunal som förbund ser positivt
på anställning av vårdbiträde.
- Lärcenter:
Jobbar just en med en enkät som ska gå ut till verksamheterna (troligtvis under
hösten) för att få reda på vilka kunskaper verksamheterna upplever att eleverna
saknar när de anställs. Beroende på svaren som fås kommer Lärcenter i nästa
steg att titta på hur detta kan sammanfalla med kursplaner därefter kommer det
bjudas in till samverkansmöten med verksamhet och ÅG. Detta är också ett led i
att förbereda oss för de nya kurserna som ev. kommer att implementeras.
Ansökningsläget med en dag kvar att söka: Vård och omsorg reguljär 39 elever
och Vård och omsorg språkstöd 47 elever (alla är dock inte behöriga).
-Verksamheterna:
Upplever att det blivit vanligare att eleverna från VUX inte går hela elevtiden (inte
valideringselever utan elever som blivit sjuka eller arbetar mycket på annat
ställe). Therese tar detta vidare i sin verksamhet.
Många handledare upplever att det är tungt att ha språkelever, då det tar mycket
tid.
Mycket bra att det är handledarträffar innan eleverna går ut på APL.
Ållebergsgymnasiet:
Jobbar inom med ett projekt kring svenska språket i vårdämnen. Detta sker
tillsammans med en kontaktperson och en språkstödjare. Detta har fallit väl ut
och man planerar att ta projektet vidare under nästa termin. Neddragning på
personal, 12 pedagoger och 6 administrativa tjänster.
Ny rektor på Ålleberg; Jonas Våhlberg.
5. Övriga punkter
APL: enkätsvar
Frida berättar om APL-enkäten, endast Falköpingskommun har det varit 10 svar
under 2018. Hur ser det ut i Tidaholm?
Tas upp i styrgruppen, hur ska vi göra med enkäten? Behöver frågorna göras
om?
Kunskapsfrukost (Micke Gunnarsson) och
Hur vi arbetar med VOC- certifieringssmålen 2 och 3?
- Varje verksamhet skickar in till Else-Britt hur man jobbar.

