Protokoll Lokal Styrgrupp VO-College
Datum och tid: 12 mars kl. 14-16
Plats: Sessionssalen, Tidaholm
Dagordning:

Punkterna 1-5 är fasta punkter
•

Föregående protokoll

•

Rapport från regional styrgrupp/regionala arbetsgrupper

- Ingen har något att ta upp från föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

- APL-avtalen.
Är det någon som vill ha kopior på påskrivna avtal får man begära det.
- Yh-utbildningar
Viktigt att skolorna informerar studerande om att det finns eftergymnasiala
påbyggnadsutbildningar för undersköterskor.
- Finns intresse av att vara med och ge ut en bilaga till SLA med inriktning Vård och Omsorg.
https://issuu.com/nwt.se/docs/sla_teknik
Intresse finns enligt deltagare i styrgruppen. Frågan lyfts till regional styrgrupp om en gemensam
bilaga för Skaraborg. Viktigt att komma ihåg att ha med flaggor och annat VO-material när det är
mässor eller andra tillfällen där vi ska marknadsföra oss.
- Språkstödjareutbildningen Vt. 2019/Josefine Karlsson

Det får inte längre heta språkombud, utan heter numer språkstödjare. Josefin visade upplägg på utbildningen
och gav en lite fördjupad inblick i språkstödjarens roll. Marie Gustafsson från Falköping lyfte att det inte
borde vara krav på att språkstödjaren är handledare innan. Övriga arbetsgivare höll med, men i dagsläget
kan detta inte ändras. Skolan tog dock med sig åsikten. Frågan lyfts till regional arbetsgrupp och regional
styrgrupp. EFS, Olga bjuds in till språkombudsutbildningen. Finns 25 platser kvar till utbildningen.

- Utbildning vårdbiträde
Återigen har frågan angående vårdbiträdesutbildning tagits upp. Utbildningen finns idag
Falköping. Arbetsgivaren är mycket tveksam till att anställa vårdbiträden. Frågan kommer att tas
upp igen.
- Praktikplatsverktyget
Eva Axelsson, vår ansvarig för www.praktikplatsen.se erbjuder utbildning/uppfräschning i
systemet.
•

Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
- Årets Handledare 2019
En arbetsgrupp har träffats och arbetat med material inför ”Årets handledare” har träffats. All
information är ute på arbetsplatser, skolor och på Intranät. En del nomineringar har redan kommit
in.

- Handledarutbildningen
En arbetsgrupp för att se över utbildningsplanen för handledare har träffats och gjort vissa
revideringar. Se bilaga.
Blir inte någon träff eller utbildning för valideringshandledare under våren p.g.a. att VOC tar fram
nytt utbildningsmaterial. Utbildningen kommer att ske tidigt i höst.
•

Information – på gång i verksamheten

•

Arbetsförmedlingen informerar

•

Övriga frågor/information

- Therese och Thomas, lärcenter Falköping, skall göra en självskattning på utbildningarna
då utvärderingarna visat att man är mindre nöjd med vissa delar. Vad göra för att förbättra
utbildningarna? Vad saknar verksamheterna i utbildningarna? Gått ner till 2 antagningar/år
p.g.a. minskat söktryck.
- John, ag Falköping, håller på för fullt med sommarrekrytering, saknas många. Första
urval genom telefonintervju, sedan ”speed-date”. Knappt 1/6 av alla ansökningar är
relevanta.
- Ci, kompetenscentrum Tidaholm, informerar om nya riktlinjer för IV-programmet. Privelever. Hur göra med de som inte har godkända betyg från grundskolan men går utbildning
med bara praktiska ämnen? Får de APL-platser?
- Kommunal, skall på möte centralt där det återigen kommer att diskuteras
vårdbiträdesutbildning och legitimation för undersköterskor.
- Marie, ag Falköping, påminner om att eleverna gör som handledaren och övriga
personalen gör oavsett om det är rätt eller fel. Behöver ”grotta ner sig” mer i avvikelser,
vad står de för? Är vi för dåliga på att skriva avvikelser? Skriver vi på rätt saker?
Skall strata ett samarbete med räddningstjänsten Falköping där man nu skapar
kombinationstjänster, brandman-undersköterska. 4 tjänster, ansökan ligger ute.
- Camilla och Tina, ag Tidaholm, håller på för fullt med sommarrekrytering.
- Mycket på gång, största förändringen någonsin. Fortfarande mycket som är oklart och ovisst.

- Kunskapsfrukost
Micke Gunnarsson 26/4 kl 7.45-9.15 på Ållebergsgymnasiet. Se bilaga.
- VOC-Konferens 4-5 dec 2018
Gå in och läs och se vad konferensen handlade om:
www.vo-college.se/jubileumskonferensen-4-5-december-2018
Ållebergsgymnasiet skall bl.a. skapa en upplevelseverkstad efter inspiration från konferensen.
- Lokal arbetsgrupp/Sammanslagning
”Elsa” lyfte frågan om lokala arbetsgrupperna skall slås ihop till en eftersom man pratar om samma
saker fast vid två olika möten. Bättre att vid behov dela på sig under mötets gång.
John och Marie lyfter frågan ang VoC, vart skall vi gå? Skall kommunerna dela på sig och arbeta
var för sig? Skall vi ha nätverk istället? Frågan lyfts till regional styrgrupp.
- Gruppen tog upp att vi bör lyfta VOC-målen att jobba med under våra lokala möten.
- Styrgruppens roll
”Elsa” skickar med dokument ang ansvarsfördelning styr- och arbetsgrupp. Se bilaga.

Vid anteckningarna
Tina Jensen

