Protokoll Lokal Styrgrupp VO-College
Datum 2/10
Plats: Tidaholm Stadshus Folkabo
Närvarande: Anna-Lena Skatt, Camilla Karlsson, Ci Olofsson, Sofia
Nilsdotter, Else-Britt Persson, Frida Wilgotsson, Jonas Wåhlberg,
Marie Gustafson och Tina Jensen
Dagordning:
Punkterna 1-5 är fasta punkter
•

Föregående protokoll
- Föregående protokoll gås igenom.

•

Rapport från regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp
- Språkombudsutbildning (Webbaserad)
- Personalen på Ållebergsgymnasiet har genomgått den korta utbildningen.

* Marie tar upp varför man skall vara utbildad handledare för att vara språkstödjare.
Tydligen är det inte samma över hela landet. Marie lyfter frågan vidare med Tomas.
Kommunal anser att belastningen på handledare redan är hög och ser att det inte
skall vara nödvändigt att vara handledare för att vara språkombud.
- VOC-Konferens 5/12 2019 (4/12)
- Else-Britt Persson, Frida Wilgotsson åker upp den 4/12 och går på informationen om

språkstödjare.

- Camilla ser över om det är några från Tidaholm som kan åka.
•

Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
- Marknadsföringsgruppen inför V.42

Ållebergsgymnasiet; åker ut till grundskolorna och presenterar VOC för elever i åk 8
och 9.

- Lärcenter; Pärla armband, hälsovecka samtidigt som psykiatriveckan.
- OBS! att inte glömma att skicka kallelse till alla som ingår i

marknadsföringsgruppen (Moa, Sanna och Anna Karin).
•

Information – på gång i verksamheten
- Alla
- Marie; Berättade om väldfärdsteknik i sin verksamhet. Har försökt få till ett
reportage i tidningen som kan göra att utbildningen/yrket blir mer attraktivt.
Flytten till Tåstorp tar mycket kraft i verksamheten, det är en stor process.
- Rudbecksymnasiet; 8 elever i år 1. 2 av dem går yrkesutbildning EMY-VO då de

inte har betyg att gå den reguljära utbildningen.
Ser behov av handledare, finns det inte underlag? Förslagsvis en termin i Tidaholm
och en termin i Falköping.
Hur kan vi marknadsföra mer i åk 8? Potentiella gymnasieelever.
SYV:arna kan söka upp verksamheterna för att skapa ett koncept för ungdomarna att
se mer av verksamheterna.

- Frida har träffat Sara Eng, ungdomsstrateg, som gjort ett koncept där elever får prova

på/vara med i flera olika verksamheter.

- Tidaholm, upphandling av verksamhetssystem läggs lite på is p.g.a. FVM.
- Ållebergsgymnasiet, Jonas, ny rektor presenterar sig.

27 sökande till åk 1, 11 antagningsbara, 13 började, numer 18 st, varav 2 st IMVelever.
Ållebergsgymnasiet har fått äran att vara arrangörer av en deltävling inför yrkes-SM.
Deltävlingen kommer att gå av stapeln 21/1. Övriga arrangörer av deltävlingarna är:
Härnösand, Linköping, Kronoberg och Skåne.
Yrkes-SM är i Helsingborg 22-24/4.
”Skoltävlingen” i Lidköping 18 oktober i
Lidköping. Där är elever åk 8 och 9 inbjudna.

- Lärcenter 50 studerande, flera killar än vanligt, gymnasielagseffekten?

14/10 infokväll inför ansökan till yrkesutbildningar (Vård och omsorg och
Vårdbiträde) med start januari 2020.
En vårdlärare och en svenska som andra andraspråkslärare är anmälda till en
utbildning anordnad av VOC nationellt, de skall utbildas till att bli utbildare för
språkombud.

•

Arbetsförmedlingen informerar
- AF kan erbjuda MedLearn utbildning i enstaka fall. Styrgruppen anser det fel då
MedLearn inte är godkända av VOC.

•

Övriga frågor/information
- Kunskapsfrukost den 26/9 (inställd)
- Nytt datum kommer. Blir förmodligen bara 1 under hösten.
- Delegeringsutbildning HSL

Kan skolan ta in grundutbildningen inför delegering i undervisningen? Skulle
underlätta för verksamheterna.
Om man kan få utbildningen även översatt till sitt hemspråk blir det lättare för den
enskilde att förstå och göra kunskapstestet.
Har man haft delegering tidigare gör man ”bara” den webbaserade.

- APL

Platserna på praktikplatsen.se kommer ibland ut sent.
Önskemål att ha annonser/erbjudande liggande flytande, och att man istället tar bort
om platserbjudandet förändras. Finns det möjlighet?

- Enkät? (Handledare/Elev)

I Falköping har det funnits enkäter till handledaren, den tas nu bort. Hur göra i
framtiden? Britt och Mia som skulle haft handledarutbildningen får i uppdrag att
göra en enkät som tas med till nästa styrgrupp.

- Karriärvägar/Grupp Vt. 2020

Tillfällig arbetsgrupp; Sanna Friberg, Urban Stenberg, Camilla Karlsson
(sammankallande) Thomas Huss och någon vårdlärare i Tidaholm.

Tina Jensen

