Protokoll Lokala Arbetsgrupperna VO-College
Tidaholm 18 februari 2019, Midgården, Tidaholm
Falköping 19 februari 2019, Ållebergsgymnasiet Falköping
Närvarande: Camilla Aamoth, Brita Johansson, Monica Karlén, Tina Jensen, Therese
Angrimer, Else-Britt Persson
Närvarande: Frida Wilgotsson, Petra Elwing, Else-Britt Persson, Therese Angrimer, RosMari Friberg och Linda Almberg

1. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
2. Rapport regionalt
-

-

Vi skall marknadsföra oss när vi är ute på mässor och liknande, vi tog upp om vi vill ha
något gemensamt Falköping och Tidaholm. Falköping marknadsför sig idag via 5 st
bussar i stadstrafiken, via infartsskyltarna och en skylt vid järnvägsstationen. Man
diskuterade hur man kan marknadsföra mer, det fanns förslag på att spela in VR-film som
man även kan använda i rekryteringssyfte, Foldrar, mässor och även en VOC-tidning.

Språkombusutbildning Falköping startar med en språkombudsutbildning den 3
April. Den 12 mars kommer Josefin och Erika och presenterar utbildningen.
APL Gruppen skall ta fram en handlingsplan för APL: en på SKAS. Det finns en
gällande handlingsplan för undersköterskor i (APL: pärmen)för kommunens
verksamheter. Gruppen har även fått till sig en som man använder sig vid
SKAS/VFU:n för SSK.

3. Uppföljning av mål/Tillfälliga arbetsgrupper
-Årets handledare 2019 Kriterierna är ändrade, Frida jobbar med det. 31 mars är sista
datum för att nominera till årets handledare. Det har i dagsläget inte kommit in så många
nomineringar, Falnet kommer att uppdateras ang. nomineringen och Linda kommer att
skicka ut information till alla arbetsplatsombud inom Äldreomsorgen och
Funktionsnedsättning som en påminnelse.
-Förslag på förändringar i Handledarutbildningen 6, 5 dagar, arbetslivserfarenhet om
minst 75% och en heldag på valideringshandledare.
Se bilaga: Krav på utbildning för att bli handledare och valideringshandledare.
-Samverkan Ållebergsgymnasiet har varit i kontakt med Tomas Roos ang Apl-platser, det
krockar, arbetet pågår att hitta en lösning.

4. Information-på gång i verksamheterna
- Två lediga platser finns på Freja, ingen sökande. Intresset verkar inte stort, kan
vara problem med APL-verktyget.
- Lärcenter berättar att det är mkt om digitaliseringen nu.
5. Arbetsförmedlingen informerar
- Calle Anderberg tar över efter Catrine Larsson
6. Övriga frågor/information
-

-

-

Upplevelseverkstad
Idébank – bjuda in åk 7 och åk 8 till metodrummet och prova på, tänker också ett
samarbete med verksamheterna.
Nya kurser VO -remiss
Tanken är att man ska få läsa mer av allt, lite som förr (omvårdnadsprogrammet), är
ute på remiss, ska få svar i april. Det kommer att kopplas ihop med andra remisser
som tex. USK- legitimationen.
Språkstödjareutbildningen är förändrad, den vi har är bättre, som grund finns VOC:s
utbildning men vi har gjort vissa justeringar till det bättre. Josefin och Erika pratar mer
om detta på nästa styrgruppsmöte.
PRAO- ett påpekande att det är dags att lägga in nu.
Bidrag till körkortet
Vem betalar ut bidraget? Vart vänder man sig om man vill ansöka om att höja
bidraget?
Förslag om att slå ihop lokala arbetsgrupperna till ett.
Yrkesambassadör
Tidigare har det funnits Yrkesambassadörer i Falköpings kommun, men finns inte
kvar. Finns behovet?
Som det ser ut nu så har vi en rekryteringsgrupp som har ett koncept (Ec Samuel R
och Ec Maria F) det man funderar på är om det behövs någon typ av arbetsgrupp inom
verksamheterna? Avdelningschef får ta beslut om det behövs.
Therese tar upp att vi har en ny certifiering att se över de mål vi satt upp för vårt
arbete, så vi jobbar mot de mål vi satt upp.
Frågan togs upp om kring yrkesrollen vårdbiträde
Kunskapsfrukost
Det kommer att bli två olika kunskapsfrukostar i vår. Förslag på föreläsare är Micke
Gunnarsson och Ulf, att vara anhörig när livet förändras. (Demenssjukdom)
Frida kontaktar båda föreläsarna och vi har tagit fram datum på förslag
Micke Gunnarson 12, 24 alternativt 26 april
och Ulf 14,15 alternativt 22 maj
Förslag på tid 07.45-09.15
Vid pennan Monika K och Linda A
//Else-Britt Persson

