Rådsmöte Vo-College Kungsbacka
Datum: 12april, kl. 14.30-16:00
Lokal: Aranäsgymnasiet, konferenssalen B 130, Kungsbacka
Närvarande: Sonja Svensson ordförande VOC, Malin Edefors processledare VOC, Hans-Olov Lundin
Kompetenscentrum, Reneé Fasson-Rydman Arbetsförmedlingen, Ann-Charlotte Johansson SYV,
Lena Lundin Medlearn, Ulrika Borgvall Aranäsgymnasiet, Karin Brittberg Aranäsgymnasiet, Emma
Persson Hermods, Lovisa Almquist VO, Mikaela Bedding IF, Emma Posner Kommunikatör IF, Helena
Jonasson Kommunal

Ärende

Utse sekreterare för dagens möte

Anteckningar/Beslut

Malin Edefors skriver anteckningar

Processledare
1. Övriga frågor
Ordförande

Kompetenscentrum tar upp frågan om
villkor för diplom. Kan nya och gamla
kurser blandas? Processledare och
ordförande lovar att ta reda på detta.
Kompetenscentrum: Vill titta på annan
kurssammansättning inom
programfördjupning med yrkesutgång mot
funktionsstöd/ anställning som
stödassistent, så att de studerande med
denna inriktning kan få VOC-diplom.
Processledare arbetar med denna fråga och
kommer att kalla till ett möte med IF och
skolorna. Diskussion kring vikten av att få
en bra utbildning med denna inriktning
utifrån de krav som finns inom området. Det
blir allt mer viktigt med
undersköterskekompetens hos
stödassistenter. Viktigt för oss i VOC att
stödassistenter för diplom för sin utbildning.

2. Rapport fr regionala rådet
Processledare

Processledare och ordförande informerar
från föregående möte i Regionala rådet.
Frågor om togs upp där var;
•

Framtida kompetenskrav:
Undersköterska/vårdbiträde.
Information och diskussion kring
vad yrkesrollerna ska innebära.

•

Stödassistenter – Om man har BFkurser i programfördjupningen kan
eleverna inte få VOC-diplom. Ett
stort problem hos många utbildare.

3. Rapport från styrgruppen
Ordförande

•

Språkombudsutbildning: Startas i
Göteborg i april

•

APL-platser: Stora problem med att
få tag i önskat antal praktikplatser
och då detta med stor ansträngning
gjort avbokas många. Det blir en stor
frustration. Nya rutiner ska arbetas
fram. Behövs för att anpassa sig till
vuxenutbildningarnas villkor.

•

Rekrytering. Olika exempel på
insatser.

Ordförande informerar om Styrgruppsmötets
innehåll och beslut;
•

Marknadsföring – attraktiva
arbetsgivare

•

Medlemmar och kostnader

•

Ny handledarutbildning till hösten

•

Statistik

Kommunikatör Emma Posner betonar vikten
av att Årshjul och kommunikationsplan
finns och är aktuell. Processledare arbetar
vidare med detta.
4. Rapport från arbetsgrupperna
Processledare och Ordförande

5.

Språkstödsintroduktion
Karin Brittberg

Information från förra mötets grupper,
Handledargruppen; Vid mötet arbetades
med nya plattformen praktikplatsen.se,
Årets handledare, Utvärderingsblanketten av
handledare (underlaget för Årets
handledare). Denna ska revideras nästa
läsår.
Marknadsföringsgruppen: Arbetade med
VOC-veckan, v 42, och grovplanering av
dag på Kungsmässan. Hade diskussioner
kring hur vi kan sprida kunskap och
information till rätt målgrupper och genom
rätt kanaler. Det är viktigt att vi ger positiva
bilder av vård-och omsorg. Det finns en
negativ bild i media, bland föräldrar och
bland allmänheten. Starkt önskemål om nära
samarbete med kommunikatörer.
Samtal kring det viktiga arbete som SYV
har på grundskolorna. Ann-Charlotte bjuder
in vårdlärare till SYV-gruppens tisdagsmöte.
Karin Brittberg berättar om utbildningen
som varit i mars månad. Hon ger en kort
sammanfattning av innehållet och

tillsammans med Lena Lundin delger de
viktiga delar som kommit fram vid arbete
med personal som ännu inte kan svenska så
bra; Tid för samtal så att man hinner
förvissa sig om att man förstått innehållet i
kommunikationen, förståelse för att det är
svårt med telefonsamtal, insikt i att vi inte
alltid menar samma sak och att det finns
många uttryck som vi använder som är svåra
att förstå (slang, dubbel innebörd mm)
6. GLA (gymnasial lärlingsanställning)

Utgår då Kristina är sjuk

Kristina Fowelin
7. Årets handledare
8. Processledare
9. Yrkesexamen 22 maj

10. Nästa möte

Beslut:
Beslut tas, men är hemligt tills vidare.
Ceremoni sker i vecka 20.
Ordförande arbetar med att samla ihop ett
”kit”/goodiebag med saker till
avgångsstudenterna på Aranäsgymnasiet till
deras yrkesexamen 22/5. Syftet är att vi som
VOC vill välkomna studenterna till ett
yrkesliv inom VOC. Alla deltagare i VOC
uppmanas att bidra till detta. (Ex.
vattenflaskor, powerbank, böcker, pennor,
namnskyltar)
Beslut sedan tidigare; 29/5 13.00

Ordförande
11. Arbetsgrupper

Malin Edefors
Processledare VO-college Kungsbacka

Arbete i respektive grupp hanns ej med
denna gång. Endast kort avstämning. Viktigt
att marknadsföringsgruppen får klart med
bokning av Kungsmässan.
Handledargruppen arbetar vidare med Årets
handledare.

