Vad är Vård och
Omsorgscollege?
- och varför är det viktigt?

Vård och omsorgscollege;
•

•
•
•
•

•

är en samverkansform för kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling mellan
utbildningsanordnare, arbetslivet och de
fackliga organisationerna i privat och offentlig
verksamhet inom Vård- och omsorg.
ska ge den studerande en modern utbildning
med tydliga karriärvägar på gymnasial och
eftergymnasial nivå.
ska ge praktik med kompetenta, utbildade
handledare.
är ett skyddat varumärke som får användas
på regional och lokal nivå när vissa
kvalitetskriterier är uppfyllda.
Erbjuder utbildningar till ungdomar och vuxna
som söker ny karriär samt till redan anställd
personal som är i behov av
kompetensutveckling.
Ökar anställningsbarheten, skapar samsyn
kring baskompetens för vård- och
omsorgsarbete, stärker individens framtida
valmöjligheter på arbetsmarknaden.

Vård och omsorgscollege – tre
nivåer

Nationell nivå
Regional nivå
Lokal nivå

Vilka är den regionala
styrgruppens uppdrag?
•
•

•
•
•
•
•

Ge råd och stöd i det lokala arbetet genom ett
konsultativt förhållningssätt
Ta emot lokala ansökningar för en första
bedömning innan ansökan går vidare till nationella
rådet
Följa upp och utvärdera lokala aktörer inom VOCollege
Ha övergripande ansvar för att kvalitetskriterierna
uppnås
Omvärldsbevakning, Opinionsbildning samt
Marknadsföring
Arbeta för en regional gemensam valideringsmetod
Arbeta för en regional handledarutbildning och
tydliggöra handledaruppdraget för att nå en
samsyn kring handledarrollen och dess uppdrag

Vilka utbildningar gäller
för VO-College?
1.
2.
3.
4.
5.

Omvårdnads- och Vård- och
omsorgsprogram för ungdomar
Omvårdnads- och Vård- och
omsorgsprogram för vuxna
Kompetensutveckling inom vård- och
omsorg
Vidareutbildning inom vård- och omsorg
…eventuellt andra program och utbildningar

Kvalitetskriterier VO-College
1.
2.
3.
4.
5.

Målsättning och
organisation
Avtal och
överenskommelse
Regionalt och
lokalt perspektiv
Infrastruktur för
utbildningen
Samverkan med
arbetslivet

Kvalitetsarbete
7. Hälsa
8. Kreativ och
stimulerande
arbets- och
lärmiljö
9. Lärformer och
arbetssätt
10. Lärande i arbete
6.

Vilka lokala VO-College
finns?
•
•
•

•
•
•
•

Eslöv/Höör/ Hörby
Trelleborg/Vellinge/Svedala
Ystad/Österlen
Landskrona/Svalöv
Helsingborg
Ängelholm/Örkelljunga/Båstad/Klippan
Malmö/Lund

Viktiga frågor?
•
•
•
•

•

Kvalitetssäkra handledarutbildningen
Göra vård- och omsorgsyrkena attraktiva
att arbeta i
Bibehålla och utveckla kompetensnivån
För att klara kompetensbehovet framöver
behövs samarbete kring utveckling mellan
arbetsgivare, utbildningsanordnare och
fackliga organisationer
Öka anställningsbarheten genom att
kompetensutveckla befintlig personal samt
vidareutveckla och bättre matcha
utbildningsanordnare

På gång inom VO-College
just nu?
•
•
•

•

Anställd regional projektledare
Omcertifierat VO-College regionalt och lokalt
den 12-13 maj 2011
ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-0131 med syfte att underlätta för sysselsatta
kvinnor och män att utvecklas i takt med
arbetslivets krav
Omformat den regionala styrgruppen så att
den bättre matchar arbetsuppgifterna samt har
mandat att fatta beslut

Vinnare i samverkan
kring VO-College
•

•

•

•
•

Arbetsgivaren får tillräckligt med personal med
adekvat, behovsanpassad utbildning som är
kvalitetssäkrad
Den studerande får en modern och attraktiv utbildning
med kvalitet som ger anställningsbarhet samt en god
grund för vidare studier
Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och
större samordningsvinster genom samverkan med
andra utbildningsanordnare samt garanterade
praktikplatser med kompetenta handledare
Redan anställda inom yrkesområdet hittar olika
möjligheter till kompetensutveckling
Vård- och omsorgstagaren får en god omvårdnad med
hög kvalitet

