Anteckningar från möte med Lokal Styrgrupp VO-College

Datum och tid: 19/2 kl. 13.30-15.30
Plats: Stadshuset, Sessionssalen Tidaholm

Närvarande:
Arbetsgivarrepresentanter; Eva Olofsson ordförande, Frida Wilgotsson, Tina Jensen, Marie
Gustafsson, John Wallberg.
Utbildningsanordnare; Thomas Ros, Else-Britt Persson, Sofia Nilsdotter, Ci Olofsson.
Övriga aktörer; Linda Almberg Kommunal, Meline Arakelyan, Arbetsförmedlingen.

Föregående protokoll

Inget från föregående protokoll att ta upp

Rapport från regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp
Eva rapporterar från Regionalt styrgruppsmöte 18 feb.
Skapa ett bättre flöde regionalt ner till lokala vo college. Övergripande för VO-college arbetet 2020
är kompetensförsörjningen.
Fokusområde Attraktivitet, både till utbildning och yrket. Vad kan vi göra?
Även Lokala arbetsgruppen lyfte detta behov på mötet 18/2
Samverkan skola-bransch för att visa att yrket är attraktivt; ÅK8 besök, Prao, APL. Bjuda in SYV till
arbetsgruppen? Visa utbudet av karriärvägar. Visa fram goda förebilder. Skapa en positiv syn till
yrket.
Kan lokala arbetsgruppen vara aktiva kring detta att göra Yrket/utbildningen mer attraktiv?
Marknadsföringsgruppen har fokus att arbeta kring marknadsföring av VO-college veckan.
Kvalitetskriterierna för certifieringen
Diskuterades inom regionala styrgrupp, inga stora förändringar krävs.
Lokala styrgruppen diskuterade hur vi ska göra VO-College mer känt för allmänheten och beslutande
parter?

Handledarutbildningen ska ses över, steg 1-3

Gemensamma aktiviteter v42

Ska finnas en likvärdighet i Skaraborg. Inväntar riktlinjer från processledare Caroline Lennemar till
arbetsgruppen. Marknadsföringsgruppen behöver börja arbetet i vår inför v 42.

Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
APL-enkät

Styrgruppen överlämnar till APL-gruppen att se över och vid behov ta fram ny/nya APL-enkäter, dels
för personalen som varit handledare för elev under APL, dels för elever som genomfört APL.

Information – på gång i verksamheten

Rudbecksgymnasiet stänger intaget år 1 på VO till hösten då få sökande visat sitt intresse.
Ålleberg har få sökande till sin VO-utb men hoppas på fler antagna när sista antagning görs i sommar.
Marie lyfter att omorganisationer som genomförts, har väckt oro bland brukare i Falköping.
Ingår i ett projekt, Resurssmart, för att titta på processer kring förbrukningsvaror-minska sopberget,
bättre ekonomi.
Många nyanlända avslutas på sina timanställningar då de inte läser klart sin svenska för att kunna få
VO-diplom. Avsaknad av svenska bidrar även till att de inte kan dokumentera och prata med
brukarna.
Tina, mycket jobb med heltidsprojektet. Jobbar också med extra tjänster på ett nytt sätt, varje
måndag läser de yrkessvenska med AF, 5 personer i dagsläget. YH-utbildningsgrupp har haft möte,
ska marknadsföra YH-utbildningarna för att visa utbudet på karriärvägar.
John, mycket byggnationer på gång, kontorsbyggnad samt korttidsverksamhet.
MISU, psykiatriprojekt, 4 kommuner i Skaraborg som är med.
Tomas VUX, inte problem med sökande, många söker.
Nya urvalsregler till yrkesutbildningar, störst behov av utbildning ska tas in. Språkombudsutbildare,
för ambitiösa krav. Har två utbildningsupplägg igång för att försöka stärka svenskan för yrkeselever.
Frida, inget mer att tillägga än det Eva tidigare berättat.
Linda kommunal, problem att en del som läser till undersköterska inte klarar svenska språket och
inte då kan nå VoC-Diplom, vilket skulle kunnat öppna upp för tillsvidareanställning.

Arbetsförmedlingen informerar

Bildspel AF ny organisation, visar statistik på att behov av arbetskraft inom vård-och omsorg och
tillgång på personal inte överensstämmer, behovet är större än tillgång.

Övriga frågor/information
Handledarutbildning
Lokal arbetsgrupp har förslagit att Tidaholm ihop med Skas genomför en handledarutbildning i höst
och även Falköping genomför en handledarutbildning höst då intresset att genomgå
handledarutbildning ökat kraftigt. Vem ska undervisa i detta i höst? Är det Ållebergs tur att
tjänsteplanera för lärare som undervisar på handledarutbildningen eller ska det ligga på resp
kommun? Else-Britt lyfter frågan vidare till rektor på Ållebergsgymnasiet.
VOC/certifieringskriterier, mål kompetensförsörjning
Har diskuterats, se ovan
Kunskapsfrukost
Planeras in i april-maj Förslag på föreläsare skickas till Else-Britt
Språkombud
Projektansvarig för språkombudsutbildningen kan komma ut och presentera deras arbete för chefer
och politiker och visa på hur språkombud kan användas ute i verksamheterna. Else-Britt och Frida
tar kontakt med projektledaren för att planera in detta.

Nedtecknats av Sofia och Ci

