Protokoll Lokal Styrgrupp VO-College
Datum och tid: Måndagen den 21 september kl. 13.30 - 15.30
Plats: Falköpingsgruppen träffas i Bjurumsrummet/Stadshuset och
Tidaholmsgruppen via Skypelänk.
Punkterna 1-5 är fasta punkter
Föregående protokoll
Frågan om APL-enkät för elever och handledare har tidigare skickats vidare till den
regionala APL-gruppen som har haft i uppdrag att ta fram en gemensam enkät för hela
Skaraborg. De har inte återkopplat i frågan så Else-Britt tar kontakt med APL-gruppen.
Rapport från regional styrgrupp/regional arbetsgrupp
Tillförordnad processledare
Processledare Caroline Lennemar är sjukskriven. Tillförordnad processledare är Lotta
Engelbrektsson som jobbar som processledare för Teknikcollege i Skaraborg, samt som
utvecklingsledare på Skaraborgs Kommunalförbund.
Ny logotyp
Vård- och omsorgscollege har tagit fram en ny logotyp. Dokument, roll-ups m.m. får bytas
ut successivt. Else-Britt skickar allt material kring den nya logotypen till Sofia Nilsdotter.
Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
Marknadsföringsgruppen
Frida ska sammankalla till möte med marknadsföringsgruppen. Med anledning av covid-19
har inte marknadsföringsgruppen kunnat planera för aktiviteter i vecka 42 på VOcollegeveckan som tidigare år. Syftet med VO-Collegeveckan är att skapa nyfikenhet och
intresse för utbildningar och arbete inom vård och omsorg och att marknadsföra branschens
olika områden. Marknadsföring av vård- och omsorgsprogrammet kommer i år att ske
digitalt via kommunens hemsida, Ållebergsgymnasiets hemsida osv.

Information – på gång i verksamheten
Lärcenter
Det är mycket arbete kring nya ämnes- och kursplaner. Nästa vecka ska vårdlärarna ha en
kick-off med anledning av de nya ämnes- och kursplanerna. Det blir inte någon start för
språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning i januari 2021. Endast reguljär utbildning startar
då men det är ännu inte bestämt om det blir en eller två utbildningar.
Falköpings kommun
Regeringen har beslutat att upphäva besöksförbudet på äldreboende från och med den 1
oktober. Kommunen håller nu på att ta fram rutiner för hur säkra besök ska kunna ske efter
detta datum.
Rudbecksgymnasiet
Det är mycket arbete kring nya timplaner för vård- och omsorgsprogrammet. De har inte
haft underlag för att kunna starta år 1 på vård- och omsorgsprogrammet efter sommaren. Så
just nu har de endast år 2 och år 3.
Tidaholms kommun
Tidaholms kommun håller också på att ta fram rutiner för säkra besök på äldreboende efter
den 1 oktober. Ny socialchef börjar den 1 oktober; Maria Olsson nuvarande avdelningschef
inom individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun. De har genomfört en stor
omorganisation inom äldreomsorgen.
Ållebergsgymnasiet
Alla elever är på plats i skolan från och med den 21 september. De har tidigare haft
distansundervisning varannan vecka för elever i år 2 och år 3. I år 1 går 15 st elever.
Arbetsförmedlingen informerar
Meline Arakelyan, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, informerar om att de
undersöker behovet av att starta olika arbetsmarknadsutbildningar. Meline ställer frågan hur
kommunerna ställer sig till en arbetsmarknadsutbildning till vårdbiträde? Anställer
kommunerna vårdbiträden eller bara utbildade undersköterskor? Falköpings kommun och
Tidaholms kommun tillsvidareanställer endast utbildade undersköterskor.
Övriga frågor/information
Kunskapsfrukost
Det har inte anordnats några kunskapsfrukostar under våren 2020 med anledning av covid19. Styrgruppen beslutar att avvakta med att anordna kunskapsfrukostar till våren 2021 och
se hur läget ser ut då.
Nya läroplaner/Vård och Omsorgsprogram Ht.21 www.skolverket.se/om-oss/varverksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--ochamnesplaner/forandringar-i-gymnasieskolan#h-VardochomsorgsprogrammetVO

APL Ht.2020? och Riskbedömning
•

Vid misstanke om covid-19
Elever som gör APL ska inte vårda brukare där det finns misstanke om smitta av covid19.

•

Vid bekräftad smitta på ett boende, en gruppbostad eller inom en hemtjänstgrupp
Vid bekräftad smitta ska elever som gör APL byta till en annan avdelning eller till ett
annat boende.

•

Screening
Elever som gör APL kan ingå i screening om det blir ett bekräftat fall.

APL som avbryts eller som inte kan bedömas (John)
Det är ett problem att vissa elever som går ut på APL inte har tillräckligt hög språknivå.
Verksamheten frågar hur elever kan bli godkända trots att handledaren anser att eleverna
inte klarar sin APL.
Utbildningsanordnare svarar att handledaren endast är medbedömare och att APL endast
utgör en del av kunskapsmålen i kursen.
När en situation uppstår då en elev inte har tillräckligt hög språknivå behöver verksamhet
och utbildningsanordnare föra en dialog kring den enskilde individen.
APL
APL-samordnarna får i uppdrag att se över APL-planering inför hösten 2021.
YH-utbildningar
Therese Angrimer informerar om ansökningsförfarandet kring YH-utbildningar och vikten
av att utbildningsanordnare och verksamhet samverkar när det gäller att ta fram förslag till
vilka YH-utbildningar Lärcenter ska ansöka om. Lärcenter skickar in ansökningarna vid
midsommar. Verksamheten kan kontakta Therese Angrimer löpande med förslag.
Förslag som diskuteras på mötet:
•
•
•
•

Fördjupning stödassistent
Dokumentation
Välfärdsteknologi
Psykiatri

