Protokoll
Lokal Styrgrupp VO-College
Datum och tid: 28/5 kl. 14-16
Plats: Ållebergsgymnasiet Stora konferensrum Aentrén
Närvarande: Eva Olofsson, Frida Wilgotsson, Tina Jensen, Marie Gustafson, John Wallberg,
Therese Angrimer, Ci Olofsson, Staffan Wiljergård, Carl-Johan Anderberg, Else-Britt
Persson.
Frånvarande: Anna-Lena Skatt, Magnus Schedin, Camilla Aamoth, Thomas Ros, Linda
Almberg, Michael Karlsson.
•

Föregående protokoll

•

Rapport från regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp

Läggs till handlingarna utan kommentarer.

- APL-Avtalen
Ska vara påskrivna och klara, då Caroline Lennemar (regional samordnare) har varit
runt hos respektive rektor som skrivit på.
- APL verktyget
Else-Britt informerar om att en uppdatering av APL-verktyget kommer att ske.
- VOC-bilaga SLA
Else-Britt delar ut information om möjlighet att synas (annonsera) i SLA:s
annonsbilaga som tas fram i samarbete med VOC Östra till en kostnad 4000 -18000
beroende på annonsstorlek.
Beslut tas att VOC Södra avstår från medverkan då tidningen inte delas ut i vårt
upptagningsområde.
- VOC/ Euroskills Vårdtävling
Tyvärr har Ållebergsgymnasiet varit tvungen att tacka nej till att anordna tävlingen på
grund av att det blir för stora kostnader för programmet/skola.
•

Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
- Årets Handledare 2019

- Årets handledare lokalt är utsedd, och den som nomineras vidare till regional
nominering är Anders Kjellin som arbetar på Ranliden. Anders går nu vidare till
regional nominering.
- Förnya tillfälliga arbetsgrupper
Styrgruppen inventerar under sittande möte vilka olika tillfälliga arbetsgrupper som
finns i dagläget samt vilka personer som ingår i respektive grupp.
Marknadsföringsgrupp
Frida Wilgotsson, Gabriella Pirklbauer, Ewa Halldén, Sanna Åsberg/Moa Andersson,
Anna-Karina Holmbäck
Regional APL-grupp
Maria Lindelöf, Gabriella Pirklbauer, Eva Friberg, Ewa Halldén, Ingrid Olofsson,
Lokal APL-grupp
Eva Friberg, Ewa Halldén, John Wahlberg, Else-Britt Persson, Gabriella Pirklbauer,
Thomas Ros, Staffan Wiljergård
Handledargrupp
Frida Wilgotsson, Else-Britt Persson, Tina Jensen, Maria Karlsson, Sanna Friberg,
Linda Almberg
Årets handledare
Else-Britt Persson, Therese Angrimer, Frida Wilgotsson, Ewa Halden.
Respektive verksamhet tittar över om ovanstående stämmer gällande deltagare, och till
nästa möte återkommer med ev. nya namn som ska vara med i grupperna istället.
•

Information – på gång i verksamheten

- Ållebergsgymnasiet
Sökande 27 st förstahandssökande och 11 antagna än så länge, men man hoppas på ca
20 elever vid uppstart.
Rudbecksgymnasiet
12 platser där 8 förstahandssökande, och ev. kommer inte alla att bli behöriga.
Verksamheten Tidaholm
Håller på med sommarintroduktion samt att få ihop med sommarschema. Stor
konkurens från industrierna, men på det hela taget ser det ok ut.
Verksamheten Falköping
Område LSS har 15 vakanta tjänster inför sommaren, främst inom personlig assistens.
För att kunna använda sig av de personer som kommer från AME önskar man längre
och tidigare introduktionstid.
Inom Hemtjänst och ÄBO håller man också på med sommarschema. Det saknas
personer både inom hemtjänst och äldreboende
Inom alla områden behöver man ha personer med ett gott språk, körkort (hemtjänsten)
och delegation.
Oroväckande är att endast 46% av dem som genomför delegeringsutbildningen klarar
den. Hur samverkar vi kring detta?
Marie Gustafsson informerar om att det kommer att ske flytt av boende på olika ÄBO
under hösten, enligt följande:

St. Olofsgatan 11, Delar av Katarinagården, Dagverksamheten Ranliden och en del av
Ranlidens ÄBO flyttar till Tåstorp.
Några boende på Ranliden flyttar till St. Olofsgatan 11 och Katarinagården.
Växelvården Ranliden flyttar till Trädgårdsgatan.
Dagvården med inriktning mot social verksamhet flyttar till Bergsliden 2.
Då detta under en period ger ökad belastning i verksamheterna kan det eventuellt leda
till att verksamheten inom ÄBO kan ta emot färre elever under en kortare period.
Lärcenter
Therese Angrimer informerar om att Lärcenter under hösten kommer starta upp ett
projekt kring lärlingsutbildning under hösten och önskar komma i kontakt med
verksamheter som kan tänka sig att ta emot lärlingar (mailar till
thomas.ros@falkoping.se) för mer information. Troligtvis kommer lärcenter bjuda in
till någon form av informationsmöte under hösten för intresserade verksamheter.
Vidare informerar Therese om att det nu är ansökningsdags till Yrkeshögskolan för att
få nya YH-utbildningar beviljade.
Lärcenter kommer att ansöka om en Yrkeshögskoleutbildning till Specialiserad
undersköterska inom måltid och näring.
Är man intresserad av att veta mer om utbildningen, eller att skriva en
avsiktsförklaring är man välkommen att kontakta Emma Ottosson på Lärcenter
(emma.ottosson@falkoping.se)
Vidare kommer även Falköping att vara satellitort med 6 platser till en YH-utbildning
som söks av YRGO i Göteborg, Specialist inom Autismspectrum disorder.
Ytterligare ett projekt som kommer att ta sin början under hösten är att starta en
språkintegrerad vårdbiträdesutbildning utifrån det upplägg som finns inom VOC. Mer
information om tankar och upplägg kommer under hösten men även här vill Lärcenter
ha in tankar från verksamheterna, vilka kan mailas till Thomas Ros.
(thomas.ros@falkoping.se )
•

Arbetsförmedlingen informerar

•

Övriga frågor/information

Carl-Johan Anderberg informerar om att et fortsatt är högkonjunktur, vilket varit under
en längre tid. Det är svårt att rekrytera eftersom det finns mycket att välja på, dock finns
det finns vissa signaler på en viss avmattning men inga stora varsel.
Det finns klyftor på arbetsmarkanden, och det krävs utbildning och ofta högre utbildning
för jobben.
Internt inom AF finns det frågetecken för hur det ska se ut framöver och det är
fortfarande stopp för extratjänster.
Kontoren i Falköping, Skara och Mariestad kommer att läggas ned och Lidköping och
Skövde kommer att finnas kvar men med viss förändrad struktur.

Kunskapsfrukost den 26/9 Ållebergsgymnasiet Aula 1
http://www.attvaraanhorig.se/#forelasning

Ulf Lundahl kommer för att prata om att vara anhörig. Inbjudan mailas ut under tidig
sommar.

Ytterligare förslag på föreläsare mottages tacksamt och mailas till elsebritt.persson@edu.falkoping.se
Under sittande möte kommer förslaget på Aron Andersson, äventyrare.
Lokal arbetsgrupp/Sammanslagning
Lokala arbetsgrupperna i Tidaholm och Falköping ger som förslag att arbetsgrupperna
slås samman.
Vid förra lokala styrgruppsmötet togs det av verksamheterna i Falköping upp angående
det framtida arbetet inom Vård- och omsorgscollege och förslaget var att arbetet skulle
bli mer nätverksorienterat med färre formella möten. Beslutet då blev att detta skulle
lyftas i regional styrgrupp av Anna-Lena Skatt men, vid detta mötes genomförande,
finns inte någon återkoppling kring denna fråga varför det avvaktas beslut i frågan.
Denna punkt kommer istället att lyftas vid nästa möte i lokal styrgrupp.
Mötestider inför hösten
Else-Britt kallar till höstens första möte, och återkommer med datum för detta.
Ny VOC-ordförande 2020
Ordförandeskapet ska inför 2019/2020 vara hos Falköping och på förslag som
ordförande finns Eva Olofsson.
Beslut fattas att Eva Olofsson är ordförande för lokal styrgrupp från och med hösten
2019.
VOC-certifierings mål
Else-Britt Persson lämnar ut en sammanfattning av VOC Södras mål.
Vid nästa lokala styrgruppsmöte så ska varje verksamhet ska ha läst igenom målen och
ha med sig förslag om hur varje verksamhet jobbar mot målen.
Under nästa lokala styrgruppsmöte kommer vi att gemensamt diskutera hur vi
gemensamt jobbar vidare för att nå målen.

Vid tangenterna
Therese Angrimer

