Protokoll rådsmöte Vo-College Kungsbacka
Datum: 8 december, kl 13:00-16:00
Lokal: Signeshus Kungsbacka
Närvarande: Hans-Olov Lundin, Lisa Jönsson, Sonja Svensson, Hilda Curovac, Fredrik Ekman, Malin
Edefors, Lisa Jönsson, Sonja Svensson
Ärende

Utse sekreterare för dagens
möte

Anteckningar/Beslut
Malin Edefors väljs till sekreterare

Processledare
1. Övriga frågor
Ordförande

Fråga från Vuxenutbildningarna: Ger
programfördjupning mot Funktionsstöd (som
den ges på vuxenutbildningen i Kungsbacka)
rätt till VOC diplom? Programfördjupningen är
ett paket med kurser som bland annat
innehåller BF-kursen Socialt arbete 100 p. Detta
har man gjort utifrån IF:s önskemål om
kompetens hos sin personal. Det är troligen
bara IF i Kungsbacka som kräver detta. Malin
Edefors undersöker med VOC Regionalt + IF i
Kungsbacka.
ASTAR; har avbrutit sin verksamhet i Kungsbacka
och kommer därför inte att vara en del av VOC.
Inbjudan VO/IF: Processledarna kommer gärna ut
och berättar om VOC. Information och delaktighet i
VOC i alla verksamheter behöver öka. Boka gärna
in Malin och Lisa till era verksamheter.
Protokoll på Made by Kungsbackas hemsida: Vi
har fått en fråga från Emelie Gunnarsson om vi vill
ha våra protokoll på Made by Kungbackas hemsida.
Beslut fattas att vi önskar detta.

2. Agenda för dagen

Information

Ordförande
3. Rapport fr regionala rådet
Processledare

Information från möte 171204;
•

Samverkan, fakturering för 2017

•

Utbildningsombud

4. Rapport fr styrgruppen
Processledare

5. Vård och Omsorgs nationella
konferens
Ordförande
6. Vård och omsorgsveckan
Processledare

•

Regionalt och lokalt perspektiv, Futureskills,
Gymnasiedagarna, VOC veckan

•

Kvalitetsarbete/uppföljning, Yrkesutbildning
VOC, College väst

•

Avtal och återansökan

Information från Styrgruppsmöter 171124;
•

Styrgruppen beslutat att satsa på
språkhandledare

•

Beslut togs att vi reducerar arbetsgrupperna. I
samband med rådsmöten arbetar grupperna
inom respektive arbetsgrupp/område och en
gång per termin läggs ett programråd i
anslutning till det lokala rådsmötet.

•

Beslut togs att alla medlemmar är med och
representerar på tillfället för yrkesexamen på
gymnasiet. VOCs ordförande lämnar över en
blomma el dyl till de elever som har tagit sin
examen. VOC tar kostnaden för ev blomma eller
dyl. Viktigt att vi sluter upp och
uppmärksammar våra duktiga elever.

•

Återcertifieringen gick bra, vissa tillägg i
samverkansavtal och handledaravtal görs.

Diskussion kring hur arbetsgivare kan uppmärksamma
elever som tar sin yrkesexamen. Viktigt att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Ordförande och processledare berättar om innehållet
på konferensen.
Diskussion kring vad som händer inom området
digitalisering lokalt.
Processledare och ordförande berättar om VOC-veckan
som innehöll;
•

Skolor som besökte äldreboende

•

Information om olika vägar till utbildning och
arbete

•

Inspirationsdag på Fyren

•

Internationellt besök

•

Sociala medier

Allt under temat: ”Vi har världens bästa arbete”
-positiva exempel från vård-och omsorg

Diskussion om förbättringar inför kommande år. Detta
blir en fråga att arbeta med i arbetsgruppen
Markandsföring/anställningsbarhet, under våren.

7. Handledarutbildningen
Processledare
8. Uttagning till yrkes SM
Processledare

9. Summering av förra mötets
workshop
Processledare

10. Arbetsgrupper -Programråd
Processledare

11. Nästa möte
Ordförande

Årets utbildning är i slutfasen. Det blir ca 25 nya
handledare och utvärderingen visar att deltagarna är
mycket nöjda med utbildningen och väl förberedda på
nya uppdrag.
Lokal uttagningstävling skedde 8 november och var ett
samarrangemang mellan VOC och Made by Kungsbacka.
Deltagande från skola, hemtjänst (både Olivia
hemtjänst och kommunal samt processledare var
uppskattat och värdefullt. Hedvig Borgvall kommer att
tävla vidare i deltävling i Ljungby 23 januari.
Lisa Jönsson presenterar sammanställningen av förra
mötets workshop;
• För många grupper
•
Icke fungerade grupper
•
Informationsflödet mellan Lokalt råd –
Styrgrupp – Regionalt råd behöver förbättras
Bifogar hela sammanställningen för vidare läsning.
Inför våren planerar vi för att arbeta med följande
grupper;
• Marknadsföringsgrupp:
• APL/Handledargrupp:
• Programråd
Träffarna i dessa grupper kommer att ske i samband
med lokalt rådsmöte.
Information
Lisa Jönsson presenterar årshjulet för att se vad som
ska göras under ett år.

Då antalet deltagare är få på detta möte beslutas att
processledare och ordförande gör ett förslag på plan för
möten under året. Detta blir klart före jul. Inbjudan
kommer.
För att fler ska kunna prioritera att komma på möte
samt arbeta i arbetsgrupperna ges exempel från
Aranäsgymnasiet: Rektor skickar vårdlärare för arbete i
arbetsgrupper som en del i det pågående
kvalitetsarbetet.

Frågor som skickas till arbetsgrupperna; Årets

handledare – hur göra nomineringar och urvalet
bättre? (skrivarstuga?)
Instagram (Lisa Jönsson kollar vad som gäller)

Vid pennan
Malin Edefors,Processledare

Bilaga:

