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Minnesanteckningar regionalt programråd Vård- och 

omsorgsprogrammet  

 
Tid Onsdag 25 augusti kl. 10.00-11.30 

 

Plats Teamsmöte   

 

Närvarande: Aisha Amin (del av mötet), Lena Alksten, Johanna Ström, Lena 

Alksten, Kati Liljebäck, Patrik Marinilli, Berit Stenman, Helena Johansson, Lotta 

Starlander, Mia Grauers 

 

Frånvarande: Annika Edvardsson, Anders Broberg 

 

 

Agenda:  

1. Mötet öppnas av Aisha Amin, ordförande 

2. Mia Grauers valdes till sekreterare 

3. Dagordningen godkändes 

4. Genomgång av föregående minnesanteckningar, inga justeringar 

5. Aktualiteter 

a. Rådets representation och funktion, nytt avtal (Johanna) 

i. Fokusområden för det kommande arbetet: 

1. Dialog och information, bland annat inom ramen för 

Gymnasiemässan. 

2. Samverka mer med de lokala programråden. 

3. Arbeta med att öka attraktion till VO. 

4. Följa arbetet med statistik inom Vux och Gym. 

5. Arbeta med kvalitetssäkring genom ex språkkunskaper, APL 

och handledarutbildning. 

                     Vi diskuterade programrådets roll och funktion utifrån tidigare möte. Generellt 

visar att de regionala programråden fungerar mycket olika, men VO-

programmets regionala programråd fungerar mycket väl, med en god och bred 

representation. StorSthlm kommer se över programrådens roll och funktion och 

under hösten. Rådet ser positivt att detta arbete genomförs för att få ett 

förtydligande. Konstateras att det inte finns lokala programråd på samtliga 

gymnasieskolor, vilket gör att det brister i dialogen på lokal, regional och 

nationell nivå, vilket får effekter på påverkansarbete och följa utveckling och 

behov. 
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b. Gymnasieantagningen augusti 2021, samt lägesuppdatering 

gällande vux 

Johanna ger oss en lägesrapport av höstens gymnasieantagning till VO-

programmet. Den visar en positiv trend. I jämförelse med 2020 har det skett en 

ökning på drygt 20%. Fanns 624 lediga platser och 455 är antagna. Fler skolor 

fyller sina platser jämfört från 2020 (bilaga 1-2).  

När det gäller gemensam statistiksammanställning för vux i länet berättar Patrik 

att det finns ingen en sådan. StorSthlm har fått ESF-medel för att ta fram 

gemensam statistik, vilket visat sig vara mycket svårt. Enskilda kommuner har 

svårt att ta fram statistik. StorSthlm har gått ut med en enkät med bland annat 

frågan: Hur många elever har ni just nu som går på VO-programmet? för att få 

fram en ”ögonblicksbild” av läget. Man har fått in svar från 16 av länets 26 

kommuner. Enkäten ska vara klar i oktober och sedan presenteras på en 

dialogträff i november.  

Att det inte går att följa regional statistik inom vux gör att det blir svårt att följa 

utveckling och prognosticera. Intentionen är ta fram en årlig statistik, på samma 

sätt som görs inom gymnasieskolan.  

 

c. Fortsatt planering regional dialogkonferens 7 oktober 2021  

Kati skriver in tidpunkter och förslag i utkastet till inbjudan och korta 

anteckningar noteras även här. 

 

6. Övrigt – inga frågor 

 

7. Nästa möte 28/9 kl. 15.10-16.10 på Teams, då görs en detaljplanering för 

konferensen och vi bestämmer vilka roller vi har under förmiddagen; vem sköter 

chatten, släpper in deltagare, fungerar som ”sidekick” osv 

 

       Minnesanteckningarna skrivna av Mia Grauers. 

 

Bilagor 

1. Lägesrapport av höstens gymnasieantagning till VO-programmet 

2. Samlad statistik över beläggning av utbildningsplatser på Vård- och 

omsorgsprogrammet 2016–2021, version 2021-08-20 


