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Minnesanteckningar möte, för det regionala 

programrådet - Vård- och omsorgsprogrammet  

 
Tid Tisdag 13 mars kl. 13.30-16.30 

 

Plats Storsthlm, Södermalmsallén 36 

 

Lokal  Fjärdlång 

 

Närvarande 

                     Ann Strandqvist, Lena Alksten, Lotta Starlander, Aisha Amin, Johanna Ström, 

                    Anna Ohlsén samt Olga Orrit (inbjuden första delen av mötet) 

                   Frånvarande: Inga Birath von Sydow, Anders Broberg 
  
Dagordning:  

1 Mötet öppnas: Aisha Amin, ordförande. Aisha hälsade välkommen och inledde mötet 

   med en kortare presentation av det regionala programrådets arbete då vi hade nya personer 

   som deltog på dagens möte.  

2 Sekreterare: Anna Ohlsén 

3 Godkännande av dagordning: Ja 

4 Genomgång av föregående protokoll: Läggs till handlingarna 

5 Uppföljning årlig konferens Regionala programrådet VO 

a. Språkstöd. I samband med denna fråga hade Aisha bjudit in Olga Orrit till dagens möte. 

Olga är nationell delprojektledare i ESF-projektet ”Fokus yrkesutbildning VO” där hon är 

ansvarig för stödstrukturer för språkstöd.  

Vi fick en presentation av projektet och hennes bilder finns som bilaga till minnes- 

anteckningarna. Presentationen öppnade upp för dialog kring dels att utbilda språkombud, 

hur skapa stödstrukturer men också hur tänka kring de mest språksvaga?  

När det handlade om stödstrukturer så ställdes frågor som: är det något som det regionala 

programrådet ska arbeta med? Vad görs i regionen? Finns det goda exempel? 

Vi vet utmaningarna, men hur gå vidare? 



  

 
 
STORSTHLM STOCKHOLMS LÄN, BOX 38145, 100 64 STOCKHOLM 
BESÖKSADRESS: SÖDERMALMSALLÉN 36, STOCKHOLM 
08-615 94 00  INFO@STORSTHLM.SE  STORSTHLM.SE  ORG NR 222000-0448 

 

b. Marknadsföring där bestämde vi att bjuda in till ett första möte med de som anmälde sig 

till att ingå i arbetsgruppen kring att anordna en mässa. Där Anna Ohlsén kommer ta första 

bollen att sammankalla till detta möte.   

 

Vi pratade även om hur de har gjort i Göteborg och Malmö, där de slagit ihop 

Gymnasiemässan och en sk. Yrkesmässa- Future skills 

http://gymnasiedagarna.se/futureskills/ kort sammanfattning nedan: 

 

Både Göteborg och Malmö har erfarenhet av Yrkes-SM alt Yrkes-EM och som ett resultat av 

detta har det regionalt organiserats ett liknande upplägg kopplat till gymnasiemässan 

(Göteborg=Futureskills, Malmö=ToDo). Syftet är att visa upp nya yrken och bredda bilden 

över vad en kan arbeta med.  

 

Målgruppen är bredare än för gymnasiemässan:   

Åk 8 och 9 

Vårdnadshavare 

Även sfi-elever 

Nyanlända mm 

(I Malmö är målgruppen ännu bredare (15-30år), YH, folkhögskola, Komvux, 

arbetsmarknaden osv.) 

 

I Göteborg (efter Euroskills 2016 (Yrkes-EM)) har de sett en viss ökning (sökande till 

yrkesprogrammen) och resultatet från 2017 har de inte hunnit se ännu.  

I Malmö (arbetat sedan 2012) har de har inte kunnat se ngn ökning men de har ej heller sett 

att intresset för yrkesprogrammen sjunkit vilket det ser som en framgång.  

 

I Göteborg har det tydligt kompletterats med ett åretruntarbete med en lärarhandledning 

(ämneslärare, syv, rektorer, prao) som alla skolor måste arbeta med på grundskolorna: Vad 

efterfrågas kompetensen, varför, hur, hur ser framtiden ut?  

 

Malmö jobbar även med andra saker (talangprogram, obligatorisk PRAO, Malmös största 

föräldramöte osv).  

 

Erfarenhet: Viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt där denna aktivitet är en del av 

flera.  

Vi pratade om att det kan vara klokt att samverka med projektledaren för gymnasiemässan. 

 

På frågan kring hur vi kan gå vidare, lyfte Johanna att det förmodligen är liknande 

frågeställningar som i övriga regionala programråd. Aisha tar upp detta med Karin 

Soffiantini-Yildis som är ansvarig för alla programråden.  

Vidare pratade vi om att försöka bjuda in oss till ”Strategiskt nätverk – Socialtjänst” för att i 

det sammanhanget lyfta våra frågor då vi inte ser att det regionala programrådet har i 

uppdrag att arbeta mer operativt.  

 

6. Representant regionala programrådet  

Ann ställde frågan om representation från Särvux i det regionala programrådet och det 

bestämdes att Aisha bjuder in Helena Johansson till nästa möte. 

http://gymnasiedagarna.se/futureskills/
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7. Övrigt 

Nästa möte, 21 maj kl. 13.30-16.30 Storsthlm. 

 

Bifogas minnesanteckningarna: Olga Orrits presentation 

 

8. Mötet avslutas 


