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Dagordning:
1. Mötet öppnas av ordförande
2. Val av sekreterare
Johanna Ström
3. Godkännande av dagordning
4. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna.
5. Kompetensarena Stockholm (KAS) och Branschråd
Peter Sundlöf berättar om nuläget i KAS som är lanserat (bilaga 1). Nästa steg med KAS är att
det ska implementeras i ordinarieverksamhet.
Hur kan vi från regionala programrådet koppla frågor till regional nivå?! Diskutera satt kroka
arm med vuxrekorsnätverk, socialtjänschefsnätverk och utbildning. Viktigt att om man vill
lyfta frågor att man från programrådet är tydliga med vad det handlar om.
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6. Aktualiteter
a. Uppföljning Gymnasiemässan
19-21 november hölls den digitala Gymnasiemässan. Regionalt programråd VO deltog med
en gemensam monter bekostad av VO-college, Humana och Storsthlm. Två paroller lyftes i
monter: ”Vård och omsorg, här gör du skillnad varje dag”, och ”Dubbla möjligheter. Jobb
eller högskola efter utbildningen? Du bestämmer själv”. I monter fanns även 4 filmer som
besökare kunde titta på samt ett antal dokument.
Montern var välbesökt. Nedan besöksstatistik:

Många frågor i chatten handlade om meritvärde, median, vart ligger skolan med även frågor
kopplade till arbetsmarknaden. Ex, hur kan man läsa vidare till sjuksköterska, barnmorska,
polis, var kan man jobba som usk? Flera från rådet var representerade i chatten, även några
elever som går VO var med samt yrkesverksamma personer.
Rådet är positiva till att medverka på kommande digitala mässor. Lärdom är att det tar tid att
lägga in all information så nästa gång har mer tid samt att kunna dela upp arbetet.
Bra teamwork!
Information från mässan:
Vi har under dessa tre mässdagar besökts av nästan 30 000 elever – motsvarande två
fyllda Globen! Sammanfattningsvis ser utfallet ut som följer:
Antal intresseanmälningar: 23 056
Antal besökare: 29 209
Antal webbinariebesök: 20 537
Totalt antal registrerade: 33 425
Antal initierade chattar: 200 811
Antal skickade chattmeddelanden: 905 541
b. Förändringar i Vård- och omsorgsprogrammet

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet träder i kraft 1 juli 2021 (bilaga 2).
Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så
att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100
till 1 400 gymnasiepoäng. Bland annat handlar det om sju nya ämnen och fem reviderade
ämnen. Fem av dagens ämnen upphävs och innehållet från dessa flyttas istället över till något
eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för
en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för
arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit (bilaga 3). Viktigt att sprida denna
kunskap vidare inom era verksamheter/nätverk!
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c. Yrkespaket inom komvux som särskild utbildning ska stärka elevernas
möjligheter på arbetsmarknaden
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/yrkespaket-inom-komvux-somsarskild-utbildning-ska-starka-elevernas-mojligheter-pa-arbetsmarknaden/
Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att stödja kommunerna i deras skyldighet att erbjuda
komvux som särskild utbildning. Skolverket ska bland annat ta fram sammanhållna
yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket, som ska stärka elevernas möjligheter att ta sig in på
arbetsmarknaden efter studierna. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 2 november
2021.
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet
I juli upphörde särskild utbildning för vuxna som egen skolform och flyttade in i komvux och
blev i stället komvux som särskild utbildning. Avsikten med förändringen är att förbättra
utbildningen och ge tillgång till mer resurser för målgruppen vuxna studerande med en
intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
d. Reglering av yrket undersköterska
Tyst på området. Bereds på Socialdepartementet. Regeringens ambition är att få igenom en
reglering av yrket undersköterska inom nuvarande mandatperiod. Mer information kommer
under våren.
e. Socialtjänstutredningen
Huvuddragen av förslagen gicks igenom. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag Regeringen.se
7. Regional dialogkonferens; när, var och hur?
Datum: 7 oktober 2021 9-12
Digitalt. Med möjlighet att dela in deltagarna i mindre grupper för att möjliggöra dialog.
Ämnen att ta upp:
- Uppdatering kring arbetet i Programrådet, dialog kring vilka frågor som
programrådet ska driva
- diskutera regleringen av yrket undersköterska
- ev. om stödstrukturer kring ökat attraktion och språkstödjande insatser, APL (hur få
arbetsgivare att ta emot?) Parhandledning kan delvis balansera upp detta, vilket
medföra att fler elever kan gå ut på en arbetsplats. 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. Pedagogiskt verktyg för parhandledning (bilaga 4).
- utmaningarna i det nya programmet samt sprida innehållet
- Bjuda in från Skolverket?
8. Övrigt
9. Nästa möte
18 februari 9–11, digitalt
Förslag till agenda:
- Reglering undersköterska
- Nya VO-programmet
- Regional dialogkonferens
- Stödstrukturer kring ökat attraktion, språkstödjande insatser, APL
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Bilagor
1. KAS, 2020-11-25
2. Förändringar i VO-programmet, ht 2021
3. Socialstyrelsens förslag till nationella kompetenskrav för undersköterskor
4. Pedagogiska verktyg för parhandledning
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