Verksamhets- och kommunikationsplan 2016
Lokalt college Nordöstra Skåne
Inför certifiering

Bakgrund
Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata
vårdgivare, arbetsförmedling och fackliga organisationer som har anknytning till vård, omsorg
och funktionsnedsättningsområdet. VO-College finns på både nationell, regional och lokal nivå.
Samarbetet har stora vinster och är idag en förutsättning för att möta framtida utmaningar som
finns inom äldre- och funktionshinderområdet. Gemensamma aktiviteter och samordning gör att
VO-College blir en aktör som kan bidra till att vi kan utnyttja våra resurser bättre och lära av
varandra. Samarbetet mellan aktörerna ska leda till höjd kvalitet och status på arbete och
utbildning. Dessutom är samarbetet ett sätt att trygga framtida personalförsörjning och
kompetensutveckling.
I Nordöstra Skånes college ingår kommunerna Hässleholm, Osby, Östra-Göinge, Bromölla,
Perstorp samt privata vårdgivare, Sölvesborg/Bromölla kommunalförbund, fackliga
organisationer, Skånevård Kryh och Arbetsförmedlingen. Vårt lokala college blir efter certifiering
en del av region Skånes nuvarande sju lokala college. Vägledande för vår verksamhets- och
kommunikationsplan är nationell och regional verksamhets- och kommunikationsplan.
Alla parter är vinnare vid ett ökat samarbete mellan kommunerna i Nordöstra Skåne, privata
vårdgivare, Region Skåne, Kommunal och Arbetsförmedlingen.

Utmaningar för kommuner och landsting


Intresset för vård- och omsorgsprogrammet behöver höjas



Kunskapen om VO-College behöver öka ibland tjänstemän och politiker



Media behöver visa en positiv bild av verksamheter som är kopplade till vård och omsorg



Samverkan mellan arbetsgivare och skola behöver förbättras



Vård och omsorg står inför stora rekryteringsutmaningar

Syfte
Verksamhets- och kommunikationsplanen är framtagen som underlag inför certifieringen och
syftet är att ge en beskrivning av samarbetet inom Nordöstra Skånes lokala VO-College.

Mål


Tydliggöra syftet med certifiering för VO-College i Nordöstra Skåne



Verka för en gemensam och tydlig bild av VO-College i Nordöstra Skåne



Stärka samarbetet mellan deltagande parter



Öka attraktiviteten för vård- och omsorgsarbetet som innebär att våra arbetsplatser är öppna
för praktikanter, studenter och elever



Uppmärksamma goda arbetsinsatser inom vård- och omsorg



Höja statusen på utbildning och arbete inom vård- och omsorg inriktning
Omvårdnadsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet



Verka för att mångfaldsfrågor är en självklarhet inom så väl utbildning som arbetsliv

Målgrupper
Studenter och vårdnadshavare

Politiker och chefer

Vårdpersonal

•Ungdomar på högstadiet
•Elever på
omvårdnadsprogrammet och
barn- och fritidsprogrammet
•Studerande vid
vuxenutbildning
•Vårdnadshavare

•Kommunstyrelse
•Regionstyrelse
•Nämner: skola, hälso- och
sjukvård samt omsorg
•Förvaltningschef
•Personalchef
•Verksamhetschef/enhetschef
•Skolledare

•Anställd personal eller
personer med erfarenhet av
vård och omsorg som saknar
adekvat utbildning
•Medarbetare inom vård och
omsorg

Arbetssökande och
praktikanter
•Arbetsförmedlingen
•Arbetssökande
•Praktikanter
•Arbetsmarknadsenhet
•HR-enhet

Lärare och skolpersonal
•Grundskolelärare
•Studie- och yrkesvägledare

Media
•TV
•Radio
•Lokalmedia
•Sociala medier

Kommunikationsmål
Öka intresset för vård- och omsorgsarbetet
Öka högstadieungdomars intresse för omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.
Öka intresset för vård- och omsorgsarbetet hos vårdnadshavare för att se yrket som ett arbete
med goda utvecklingsmöjligheter.
Skapa dialog mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen för att öka intresset för vård- och
omsorgsarbetet och framtida anställning, genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Öka kunskapen om vård- och omsorgsarbetet
Öka kunskapen om vård- och omsorgsyrket hos studie- och yrkesvägledare så att en rättvisande
bild av utbildningen, med dess utmaningar och möjligheter, kan ges.
Öka kunskapen om VO-College bland personalchefer och personalspecialister för att klara
framtida komptensförsörjning.
Öka kunskapen om VO-College hos politiker, så att en förståelse för nödvändiga satsningar kan
visas.
Öka kunskapen om vård- och omsorgsarbetet och VO-College hos media, så att en rättvis och
positiv bild kan visas.

Skapa engagemang
Inspirera medarbetare att vara ambassadörer för vård- och omsorgsarbete, så att elever ser en
framtid inom vård-och omsorgsarbetet.
Inspirera grundskolelärare att förlägga delar av undervisningen inom vård- och
omsorgsverksamheten för att väcka intresset för vård- och omsorgsfrågor hos elever.

Skapa möjlighet
Säkerställa och kommunicera vikten av att elever slutför sin utbildning med godkända betyg för
möjlighet till fortbildning.
Möjliggöra för studerande vid vuxenutbildning att byta yrkesinriktning mot ett arbete inom vård
och omsorg.
Möjliggöra validering och kunskaper som ger efterfrågad utbildning inom vård och omsorg för
personal utan adekvat utbildning.
Möjliggöra för arbetssökande att få praktikplats inom vård och omsorg.
Möjliggöra för samverkan mellan skola och arbetsgivare så att antalet APL/LIA-platser kan öka
för studerande.

Organisation VO-College Nordöstra Skåne
Styrgrupp
Ordförande: Annika Andersson, Omsorgschef Hässleholms Kommun
Kontakt: 0709-81 87 01, annika.andersson@hassleholm.se
Vice ordförande: Helena Ståhl, Verksamhetsområdeschef Osby kommun
Kontakt: 0479-52 84 08, helena.stahl@osby.se
Processledare: Andriette Näslund, Utvecklingsstrateg Osby kommun
Kontakt: 0479-528 280, andriette.naslund@osby.se

Ledamöter
Anna-Karin Rose
Birthe Björkenstock
Roger Whålin
Susanna Sjöbring
Jan-Olof Olofsson
Yvonne Strandh
Per Storck
Andreas Hügard
Lena Lönn
Åsa Sörensen
Carina Hubertsson

Enhetschef
Verksamhetschef
Utvecklingsledare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Utbildningschef
Rektor
Biträdande rektor
Ordförande
Tf rektor
Kvalificerad handläggare

Region Skåne
Privata vårdgivare
Östra Göinge kommun
Bromölla kommun
Hässleholm kommun
Kommunalförbundet Sölvesborg-Bromölla
Perstorp kommun
Östra Göinge kommun
Kommunal sektion Hässleholm
Perstorps kommun
Arbetsförmedlingen

Arbetsgrupp
Andriette Näslund
Klas Lundström
Nina Andersson
Andreas Hügard
Louise Dahlman
Bo Thiman
Mikael Lennartsson
Dina Gustavsson
Lottie Mattsson
Christa Ohlsson
Karin Ström
Ulla Ekman
Louise Nordholm

Processledare
Rektor
Enhetschef
Biträdande rektor
Enhetschef
Rektor FlexVux
Biträdande rektor gymnasiet
Enhetschef
Rektor/kommunalförbund
Föreståndare Backebo
Klinisk Lärare
SYV
Kommunikatör

Osby kommun
Osby kommun
Östra Göinge kommun
Östra Göinge kommun
Hässleholms kommun
Hässleholms kommun
Hässleholms kommun
Bromölla kommun
Bromölla
Privata vårdgivare
Skånevård Kryh
Perstorps kommun
Hässleholms kommun

Aktivitetsplan 2016-2017
1. Inventering nuläge inför certifiering för att säkerställa grundkrav
2. Genomföra ett gemensamt event under vecka 42
3. Ta fram en handlingsplan för marknadsföring av vård- och omsorgsyrket och utbildningen
4. Ta fram en handlingsplan för hur samarbetet kan utvecklas med grundskolan
5. Säkerställa möjligheter för handledarutbildning steg 1-2 och 3 inom lokalt VO College
6. Säkerställa möjligheter för språkombudsutbildning inom lokalt VO College
7. Utse årets handledare, årets enhetschef, årets elev m. fl.
8. Säkerställa att samtliga deltagande verksamheter finns representerade vid Regionala träffar
inom VO College
9. Delta i Regionalt ESF projekt, SYNAS, om projektmedel beviljas
10. Gemensam hemsida för lokalt VO-College Nordöstra Skåne
11. Marknadsföra Regional VO-College Facebook sida

Tidsplan 2016-2017
1. Under våren inhämtas material och information från de deltagande aktörerna
2. Verksamhets och kommunikationsplan skapas
3. Under hösten kompletteras informationen till ansökan
4. Handlingsplaner upprättas för att vi ska nå målen och uppfylla kranen för VO-college
5. Strategisk plan upprättas
6. I början av 2017 lämnas ansökan om certifiering in

