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Protokoll Programråd VO collage 20191007
Lokal : Sal B239 Ållebergsgymnasiet
Närvarande: Frida Wilgotsson, Ros-Marie Friberg, Angela Joelsson, Jonas Wåhlberg, Else-Britt
Persson, Lotta Möller, Ina Vidovic, Maja Berglund, Nathalie Söderlund, Hanna Kindborg, Camilla
Karlsson, Eva Häggander, Britt Lundberg, Pia Blomqvist, Ingrid Olofsson, Ola Almidani, Haya
Almidani, Niuno Omar, Isabella Angshed, Emilia Johansson, Linda Olsen, Abdirisaaq Mahamed,
Michelle Wahlström.
DAGORDNING
1. Rektor hälsar välkommen – presentation.
2. Val av sekreterare för mötet: Gabriella Pirklbauer lärare Ållebergsgymnasiet
3.Återkoppling till föregående Programråd: Anders Kjellin, Ranliden blev årets handledare.
4. Elevernas frågeställningar: Önskemål finns om att få utbildning i teckenspråk. Förslag lämnades
om personer som kan föreläsa i teckenspråk. Det finns en grundkurs för anställda inom omsorgen.
Det är svårt att få till en 100 p kurs på gymnasieskolorna då lärarresurs saknas. Det är en merit att
kunna teckenspråk inom omsorgen.
Det finns ett önskemål om att få träffa sina handledare innan APL startar.
Önskemål finns om att få individuell feedback efter APL.
5. Vård- och omsorgscollege: Handledarutbildningen startar inte pga av för få sökande. Under VOC
vecka 42 kommer några av Ållebergsgymnasiets elever att åka ut och besöka Åk 8 och Åk 9 i tre
skolor för att öka antal sökande till programmet. Det arbetas med att få ut information om
karriärvägar inom VOC där Sussanne Friberg, Thomas Huss, Camilla Karlsson och (Urban
Sterner?) sitter med i. Ny APL enkät är på gång, Mia Karlsson och Britt Lundberg ansvarar för den.
Psykiatriveckan 43 är nästan full. Tidaholm bjuder in Åk 8 och Åk 9. De kommer att åka på mässa i
Hjo 24/10.
6. Utbildningsanordnarnas information: Antagningsläget, APL mm: Det saknas många APL-platser
inom både hemvård, äldrevård och omsorg för VUX och gymnasieelever i Falköping. Det finns ett
stort önskemål från VUX och Ållebergsgymnasiet att alla verksamheter måste lägga ut alla sina
platser under v 45-49 p.g.a. stort söktryck. Vux har 50 nya vuxelever och fler killar i år pga
gymnasielagseffekten.De har fyra olika former. Ållebergsgymnasiet har 17 elever i varje Åk.
Söktrycket var lågt bland de behöriga eleverna under hösten men efter omvalsperioden var över

blev elevantalet 17 elever. (max 20) Tidaholm har 0 elever i Åk 3, 11 elever i Åk 2 och 8 elever i
Åk 1.
7. Vård- och omsorgsverksamheternas information: LSS boende står färdigt för 12 platser i
november. Tåstorp demensboende blir klart i mitten av november. Film kommer att finnas på
facbook och det ligger ute på intranätet.
8. Datum för nästa Programråd: 16 Mars 13.15- 16.00 i Tidaholm
9. Övriga frågor: Deltävling i Vård och omsorg kommer att ske 21 Januari 2020 i Falköping på
Ållebergsgymnasiet. Facket informerar om att det finns behov av att göra arbetet mer attraktivt. BU:
informerar om att det behövs mer personal och arbetskraft inom vården.

Mötet avslutande: Rektor Jonas Wåhlgren tackar och avslutar mötet.

