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Minnesanteckningar
1. Mötet öppnas
2. Val av sekreterare Lotta
3. Godkännande av dagordning med tillägg av övrig punkt, preliminär statistik
Gymnasieantagningen.
4. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Justeras i linje med Anns kommentar: Pedagogiskt verktyg för parhandledning bör
inte enbart ha sin tyngdpunkt på att det går att få ut flera elever i apl även om det är
en bonus när parhandledning används. Fokus bör i stället vara på de pedagogiska
vinsterna så som att eleverna får en ökad trygghet i sin lärsituation, ökad reflektion
runt lärande och träning i att samarbeta.
5. Aktualiteter
a. Uppföljning digitala Bazaren (3–4 december 2020)
Ordförande; Rekryteringsmässan för vuxna som anordnas en gång per år. VOCollege medverkade. Tyvärr mager besöksstatistik i den digitala montern, 62
besökare (bilaga 1). För hela mässan var det drygt 3000 besökare.
Förslag från ordförande inför nästa mässa, gemensamt sprida möjligheter
inom vård –och omsorgsområdet för regionalt programråd och inte bara VOCollege. Diskussion kring närvaro av regionala programrådet på olika mässor.
Vilka är vi faktiskt till för? Fortsatt diskussion på nästa möte för att komma till
ett beslut. Bilaga 2 till protokollet, avtalet för regionalt programråd. Avtalet
behöver även ses över, så att hela underlaget blir korrekt kopplat till parterna.
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b. Skolverkets statistik om Komvux och Yrkesvux (bilaga 3, s. 6–11)
Gås igenom och diskuteras. Elever som läst teoretiska kurser går i högre
grad vidare till högskolestudier. Av de som läser en yrkesutbildning har i
högre grad en etablering på arbetsmarknaden. Fortfarande är frågan
gällande språkutveckling för olika grupper viktig. Möjligtvis en fråga för
arbetsförmedlingen. Annika tar med sig frågan. Storsthlm håller på med
en länsövergripande rapport om hur mycket vuxenutbildning som
produceras varje år. Det är på gång meddelar Patrik. Nivå 3D betyder att
man är klar med sin SFI, ger behörighet att söka gymnasieutbildning.
Andra rapporten om etablering på arbetsmarknaden efter
gymnasieutbildning. Etableringsgraden är högre bland för kvinnor.
Nära 70 % får arbetet och ca 4% går vidare till högre studier. Minst tre
kommuner måste gå samman för att ta del av bidrag för regionalt
yrkesvux. Beroende på hur många som söker, fördelas pengarna oavsett
yrkesutbildning. 70% betalas av staten i form av bidrag till kommunerna.
De pengar som inte använd ska betalas tillbaka. Det ser ut som att ca
55%av pengarna används.
Hur kan vi använda resultatet i vårt fortsatta arbete?
Tankarna finns och det vi har fått rapporterat kan vi ha som en
underliggande grund för vårt fortsätta vårt arbete. Patrik berättar att
Storsthlm jobbar med att from 2021 och framledes ta fram en årlig
rapport baserad på siffror för vuxenutbildningen i Stockholms län.
Vidare lanseras den årliga Gymnasierapporten i maj, för år 2020.
Fortsatt dialog på nästa möte, samt efter input från Annika.
c. Reviderat VO-program (bilaga 3. s. 12)
Mer utmanande med APL för många utbildningssamordnare. Det hänger ihop
med planering där flera kurser måste kopplas ihop. Finns inga tydliga
yrkesutgångar som tidigare. Hur ska man få ut alla ungdomar i APL?
Skolverket ser över hur man kan gå in med mer stöd.
Ann Strandqvist förklarar problematiken.
Funktionshinder delar går in på ett bredare plan, lite oro kring rekrytering
pga. bredden i utbildningarna. Frågan om APL inom akutsjukvård, hur viktigt
är det egentligen att alla måste ha placering inom akutsjukvård? I dagsläget
med tanke på att äldreomsorgen kräver mer utbildad personal så låter det
rimligare att de får APL inom den typen av verksamhet.
d. Nuläge reglering undersköterska
Kati rapporterar. Nu önskar man påskynda regleringen av yrket
undersköterska till att börja gälla från 1 januari 2023. Önskan att Riksdagen
tar upp detta i juni 2021. Finns farhågor kring det, är det för snabbt?
e. Stödstrukturer kring ökad attraktion, språkstödjande insatser,
APL
Bordlägges till nästa möte.
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f.

Planering regional dialogkonferens (7 oktober 2021 kl. 9-12)
Bordlägges till nästa möte, för fortsatt planering.

6. Övrigt
a. Preliminär statistik Gymnasieantagningen:
i. Johanna ger en preliminär presentation av den första
ansökningsomgången i samband med Gymnasievalet. En första anblick
visar på en liten ökning av antalet förstahandssökanden, i förhållande
till förra året vid samma tidsperiod.
7. Nästa möte
a. Nästa möte 21 april kl. 13-15:
i. Rådets funktion
ii. Uppföljning Annikas rapport från Arbetsförmedlingen
iii. Gymnasieantagningen
iv. Nuläge reviderad VO-program och reglering av yrket undersköterska
v. Planering av regional konferens (7 oktober 2021 kl. 9-12)
vi. Övrigt
8. Mötet avslutas

Bilagor
1. Statistik digital monter 3–4 december 2020
2. Avtal Regionalt programråd Stockholm, 2015
3. Regionalt programråd VO, 2021-02-18
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