Protokoll- Lokal arbetsgrupp VO-College
Datum och tid: 14/9 kl. 13.30 -15.00
Plats: Falköpingsgruppen samlas i Falköpingssalen och

Tidaholmsgruppen via Skypelänk.

Närvarande: Eva Olofsson, Frida Wilgotsson, Linda Almberg, Camilla
Aamoth, Judith Åkesson, Urban Stenberg, Susanne Friberg, Mia
Karlsson och Else-Britt Persson
•

Föregående protokoll

•

Rapport från regional styrgrupp/regionala arbetsgrupp

Mycket av det vi tänkt att utföra från tidigare möte har fått stå tillbaks då man inte har
kunnat utföra det pga. Covid 19.

Eva tog upp att vi har en Tf. VOC-processledare Lotta Engelbrektsson som hjälper oss
då Caroline är sjukskriven. Lotta jobbar även som processledare för Teknikcollege i
Skaraborgs samt som utvecklingsledare på Skaraborgs Kommunalförbund.
Det finns en ny VOC-Logga, Anette Lidskog ändrar alla APL-dokument som ligger på
Praktikplatsen.se och när de är klara skickar Gabriella P över de till Frida Wilgotsson
så att de kan bytas ut i den digitala APL-Pärmen. Frida ändrar de övriga som ligger i
APL pärmen som inte ligger på praktikplatsen.
Det finns en summa VOC-peng i Falköping som finns kvar som kan användas till nya
posters och rollups
•

Uppföljning från tillfälliga arbetsgrupper
Frida och Else-Britt gör iordning materialet Årets Handledare Fatima och skickar det till
Eva innan den 24/9. Eva tar då med sig det till Regionala Styrgruppsmötet.

•

Information – på gång i verksamheten

Camilla berättade att våren och sommaren har fungerat ok, trots det har varit många
anpassningar i arbetsgrupperna samt att det har anställts en ny socialchef i Tidaholm.
Judith berättade att det var många sökande och att man tog emot 15 och nu var det 13
antagna elever/Studenter. Vux vill ta in fler men man saknar APL-platser man anser att
det ligger i allas intressen att hjälpa till.
Urban berättade att man har kommit igång efter sommaren. Det lyftes även att man
ansåg att elever/studenterna hade stora språksvårigheter. Man ifrågasätter hur
eleven/studenten kan bli godkända fast att man inte blivit det ifrån APL-Placeringen.
Han tar även upp att de kan inte ta emot elever som läser Äldrepaketet då de inte är ngn
äldreomsorg
Sanna berättade att det har varit tufft med mkt sjukfrånvaro. Tar även upp att det är

positivt att man har fått tillbaka APL – elever samt att Ung – omsorg har kommit igång.
Sanna lyfte även vikten av att eleverna får träffa sin handledare innan APL:en.
Linda berättade att all är lugnt och alla utbildningar ligger nere för tillfället pga covid 19
Else-Britt Ållebergsgymnasiet det har fungerat bra efter alla omställningar med
fjärrundervisningen och elever som skulle ut i APL. APL:en fungerade bra till en viss del då
det vaer elever som gjorde sin APL i Jönköping fick avbryta sin APL pga Covid 19 samt att
det var några elever som var sjuka och inte kunde göra den men har fått göra den nu. Det som
vi märkt är att vi har fler F än tidigare samt att eleverna tappade studiemotivationen efter ca 3
veckor. Nu har vi startat upp med 15st elever i ettan och ettorna är inne i skolan och jobbar
men tvåor och treor alternerar en vecka fjärrundervisning en vecka i skolan.
Ht. 2021 kommer det att startas upp ett nytt VO-program, detta innebär många nya ämnen.
Omvårdnad och socialomsorg är några som kommer att komma tillbaka, allt ligger ute på
skolverket som man kan gå ut och läsa om. Detta innebär att vi får samarbeta som vi gjorde
förra gången när GY11 startade upp-. VUX - Lärcenter, Ållebergsgymnasiet,
Rudbecksgymnasiet och verksamheterna.
Mia Vuxenutbildningen ser också att det har blivit fler som har fått F i sina kurser samt att
man är ca 20 % studenter inne i skolan och resterande på fjärrundervisning. Nu är Vux- ute på
APL-en i Äldreomsorgen. Man har på lärcenter påbörjat arbetet runt de nya läroplanerna och
man skall vara med på webbinar från skolverket 23-24/9 se länk
www.vo-college.se/node/54132
www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/revideradekurs--och-amnesplaner/forandringar-i-gymnasieskolan#h-VardochomsorgsprogrammetVO
Frida nästan allt så har det rört sig om covid 19. Man har även anordnat en betald SV – kurs
för 15 st studenter. Detta pga att man ser att många blir godkända i sin APL fast de brister i
svenska språket. I kunskapskraven brister i kommunikationen, bemötande och omvårdnad.
Verksamheterna försöker så gott de kan men det är inte så lätt när man inte har svenskan med
sig.
•

Övriga frågor/information
Kunskapsfrukost får vi avvakta och se när vi kan köra igång igen.
Handledarutbildningen körs den här omgången digitalt, det är 28 st från Tidaholm och
Falköping. Det togs även upp att man bör ha gått VOC-handledarutbildningen för att
kunna ta emot APL elever/Studenter som handledare.
- APL att man från skolans huvudman och arbetsplatsen gör en riskbedömning innan
man skickar ut och tar emot APL elever under 18 år. I nuläget finns det ingen Covid inom
vården i Falköping /Tidaholm https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbetstagarens-deltagande-i-arbetsmiljoarbetet/unga-i-arbetslivet/

