Protokoll Programråd VO college 20190318
Närvarande: Ci Olofsson rektor Rudbecksgymnasiet, Ewa Halldén vuxenutbildningen Fkp,
Pia Blomqvist Kommunal, Angela Joelsson BUN Fkp, Nathalie Lidén BUN Fkp, Maria
Lindlöw Lärare Fkp, Gabriella Pirklbauer lärare Fkp, Staffan Wiljergård rektor Fkp, Tina
Jensen enhetschef äldre Thlm, Terese Larsson studierektor SKAS, Christina Högberg
studierektor primärvården, Haya elev Thlm, Elsa elev Thlm, Ingrid Olofsson lärare Thlm,
Yvonne Johansson Andersson lärarstudent Thlm, Frida Wilgotsson utbildningssamordnare
socialförvaltningen, Ros-Marie Friberg enhetschef daglig verksamhet Fkp, Lotta Möller Fkp,
Vivi Johansson SYV Thlm.
1. Lokal: Sal Linné Rudbecksgymnasiet, Tidaholm
2. Val av sekreterare: Ingrid Olofsson, lärare Rudbecksgymnasiet
3. Återkoppling till föregående protokoll: Ingen synpunkt
4. Elevernas frågeställningar: Endast två elever från Thlm, åk 1. Eleverna har inga
särskilda frågor att ta upp i dagsläget. Gabriella informerar om att Ållebergs gymnasiet
för första gången haft uppdelad APL i form av 3 veckor inom omsorgen och 3 veckor
inom hemtjänst. Eleverna har varit mycket nöjda.
5. Vård och omsorgscollege: Frågan kommer upp ang. hur många handledare som finns
i verksamheterna i Thlm, Tina svarar att frågan lyfts upp på ett VO collegemöte där
man påbörjat en inventering och att det finns en plan för vidarearbete. Tina informerar
om att Mia på lärcenter, som har hand om handledarutbildningen, kommer att hjälpa
till med marknadsföring. Tina säger att personalen inte är motiverad att gå
handledarutbildningen. Diskussion om att personal måste få tid till att ha elever. Enligt
enhetschefer får handledare sin tid till det, under förutsättning att behovet påkallas från
handledaren/personal. Frida påminner om att nominera årets handledare. Sista datum
för nominering är 31 mars och görs via VO collegehemsida eller falnet. Diskussion
om vikten av utbildade handledare, samt att det är ett krav i avtalet. Ewa tar upp en
vision inom den kommunala verksamheten av ett långsiktigt mål av att få samma
koncept av handledare som finns på SKAS, dvs huvudhandledare, bashandledare och
handledare för dagen. Tina beskriver ett fungerande koncept på hennes förra
arbetsplats där lärare kom till verksamheten två timmar i veckan och
handledde/stöttade personal med handledaruppdraget.
6. Utbildningssamordnarnas information: Staffan informerar om att söktrycket är
oroväckande lågt i Falköping. Terese instämmer att söktrycket är lågt i allmänhet till

vårdyrkena och Christina instämmer samma inom SSK utbildningarna. Diskussion om
att meritvärdena sjunker och att elever blir spärrade pga för låg kunskap. En
oroväckande utveckling. Diskussion om att yrkesutbildningarna fortfarande har myter
runt sig om att inte vara ”tillräckliga”. Diskussion om hur vårdyrket kan lyftas. Ewa
lyfter att flertalet vux elever hoppar av sin utbildning av olika anledningar. Ewa
nämner vidare att den 15 april mellan kl 15-17 är det ett tillfälle för marknadsföring
där även syv kommer att närvara och svara på frågor.
7. Vård och omsorgsverksamheternas information: Terese och Christina tar upp att
dom sedan en tid tillbaka har åkt ut på skolorna och informerat elever som ska gå ut på
APL i sjukvård. Dom upplever en positiv förbättring. Terese belyser vikten av att få
eleverna att läsa informationen via praktikplatsverktyget och att inte be eleverna ringa
till handledare på SKAS då arbetsbelastningen blir för hög. All info ska finnas via
verktyget om hur kontakt förmedlas.
8. Datum för nästa programråd: 7 oktober 2019 kl 13,15 i Falköping
9. Övriga frågor: Christina och Terese tar upp att APL avtalen fortfarande saknar
påskrift. Ci lyfter ärendet vidare till Anna-Lena Skatt.
Tina lyfter frågan om vilka som ska vara med på programrådet från verksamheterna i
Thlm och önskemålet är att det finns enhetschefer med från både äldreomsorg och
LSS verksamhet, samt att de i sin tur sprider viktig info vidare till berörd personal som
inte deltagit på programrådet.
Pia lyfter en upplevelse av att det finns en negativ stämning inom yrket. Diskussion
om hur man kan vända på detta.
10. Mötets avslutande: Ci tackar och avslutar dagens möte
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