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2018-05-21  

Minnesanteckningar,  
Regionala programrådet - Vård- och omsorgsprogrammet  
 
Tid : Måndag 21 maj kl. 13.30-16.00 
  
Plats : Storsthlm, Södermalmsallén 36  
Lokal : Fjärdlång  
 
Närvarande  
Ann Strandqvist 
Mary Folkesson 
Lotta Starlander 
Aisha Amin 
Anna Ohlsén  
Lena Alksten  
 
Frånvarande:   
Anders Broberg 
Helena Johansson 
Johanna Ström 
 
 
 

1. Mötet öppnas 

Aisha hälsar alla välkomna och informerar om frånvaro och nya deltagare. 

 

2. Val av sekreterare 

Lotta Starlander 

 

3. Godkännande av dagordning 

Ok med tillägg av övriga frågor. 

 

4. Genomgång av föregående protokoll 

Läggs till handlingarna. 

 

5. Representation Gysär/Särvux 

Helena Johnsson har tackat ja men kan inte delta på dagens möte och har för avsikt 

att ha kontakt med gymnasiesärskolor och Lärvux i regionen inför deltagande på 

kommande möten.  

 



 

 

6. Gymnasieantagningen VO 2018 

636 personer har sökt i första hand (maj 2018). Vi vet ännu inte om alla är behöriga.   

68 % ökning i jämförelse antagningen år 2017 (augusti), då totalt 379 personer 

antogs. I augusti 2016 antogs 323 personer.  

Det finns totalt 659 platser på VO i länet i år. Lista bifogas som bilaga. 

 

23 gymnasieskolor erbjuder vård och omsorgsprogrammet i Stockholms län. 

Hösten -19 startas en ny gymnasieskola i Huddinge, Widerströmska gymnasiet som 

kommer att ligga vid Campus Flemingsberg 

https://www.gymnasium.se/skola/widerstromska-gymnasiet/ . Vård- och 

omsorgsprogrammet på Sågbäcksgymnasiet, Huddinge flyttar till Widerströmska 

gymnasiet.  

 

Analys:                                                                                                                           

Ansökningarna har ökat med sedan förra året. Kanske kan det vara  

bidragande faktorer med riktad information/ interaktivt, vad det innebär att 

arbeta som undersköterska. Kommunals arbete framåt för en yrkeslegitimation 

för usk-legitimation skulle kunna vara en del samt Worldskills. 

             Förslag: Jobba fram en enkät med frågor om varför eleverna sökte till vård och 

             omsorgsprogrammet. 

             Rektor på varje skola bör få i uppdrag att be lärarna att dela ut dem till nya 

             elever.  

      

             Resultatet av årets gymnasieantagning kommer att analyserar av Storsthlm.  

              

             VD för Worldskills träffar den politiska styrgruppen för Storsthlm den 23 maj   

             för att berätta om deras arbete och Yrkes SM. Förhoppningen är att Stockholm                              

.            ska stå värd för Yrkes SM 2022. 

7. Regionala stödstrukturer 

*Språkstöd 

25 maj workshop för chefer i stan. Börjar med chefer från äldreförvaltningen. 

Olga håller i detta. 

Detta kommer ingå som ett pilotprojekt inom vård och omsorgscollege nationellt som 

en del av stödstrukturer kopplat till språkstöd.  

 

Aisha har haft möte med KIVO-nationellt som tagit fram ett verktyg, där de 

samverkar med AF, och arbetsgivare kring hur man ska få in människor i arbetslivet 

som varit t.ex. långtidsarbetslösa eller står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Utifrån diskussioner under mötet kommer vi fram till att PM ska skrivas från 

regionala programrådet att presenteras för Storsthlm med vilka frågor vi tycker är 

viktiga.  

 

https://www.gymnasium.se/skola/widerstromska-gymnasiet/
https://www.kivometoden.se/kontakt-nationellt.html


 

Även höra med andra regionala programråd. (finns det ute i landet?) 

(Aisha, Lena och Anna utformar ett förslag PM till nästa möte, går ut med nästa 

kallelse.) 

 

Föra dialog med övriga programråd angående gemensamma aktioner.  

Ett möte hölls med programrådsordföranden den 7 maj. I dagsläget har 7 av 12 

yrkesprogram formerat regionala programråd. Endast 4 ordförande närvarade på 

mötet (VO, Fordon, Restaurang, Barn och fritid). 

Johanna Ström från Storsthlm är numer huvudansvarig för de regionala 

programråden. Nytt möte efter sommaren. Identifierade utmaningar: 

 

 APL behövde ses över mer. 

 Vad gäller språkfrågan ser man utmaningar. 

 Diskuterades  att ha en gemensam konferens 

 

Kommunal undrar över om det regionala programrådets roll än mer borde vara att 

vara lite spindel i nätet till de lokala programråden. 

Med det tänker Kommunal att sakfrågor lättare skulle kunna föras vidare mellan det 

lokala och regionala för att aktivt kunna verka bl.a. för rekrytering till programmen. 

Vi parkerar frågan till nästa möte om hur vi kan gå vidare. Aisha lyfter den till 

Storsthlm inför mötet. Kanske även lyfta frågan till Nationella programrådet. 

 

8. Avrapportering arbetsgrupp ”Vårdmässa” 

Inga och Anna har försökt samla ihop de som anmält intresse för att träffas och 

diskutera marknadsföring mm. 

 

12 personer har fått frågan, fem sa att de skulle komma. Flera lämnade återbud, 

därefter var det bara en person kvar. Mötet ställdes in. 

Bett om reflektioner och fått in från en person. 

Anna kommer kalla till nytt möte inför hösten. 

Vi behöver få personer att engagera sig. 

 

 

9. Övrigt 

a. Årlig konferens, sätta datum 

Bordläggs till nästa möte 

 

b. Möten 2018/2019 

11 sep 13.30-15.30 

20 november 13.30-15.30 

 

c. Anders vill gärna kvarstå som representant i programrådet även om han slutat 

sin tjänst hos  Temabo. Tillträder som VD för Humana Omsorg inom kort.  

 

 

 



 

d. Förordning yrkesvux. 

2016: 937 

15 % av den totala utbildningen ska vara APL. 

I läroplan för vuxentutbildning står att man ska validera inom olika yrken. 

Läroplan och förordning för vux står emot varandra vilket gör att det är svårt 

att veta vad som faktiskt gäller.  

Gäller bara om man fått statsbidraget för validering. 

 

Aisha hör med Johanna om detta är en fråga för regionala programrådet. 

 

Avslutning. 

 Mötet avslutas med en önskan om en riktigt trevlig sommar. 

 

Minnesanteckningar : 

Lotta Starlander 

Justerade av:                                                                                                                                                   

Aisha Amin 


