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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

REGIONALT VO-COLLEGE 
GÖTEBORGSREGIONEN OCH 
LOKALA VO-COLLEGE  

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Göteborg/ Partille 

/ Öckerö 

Dialogdag, fokus på nya VO-

Programmet 

Peer Learning, fältstudier  

Arbetsgivare, 

handledare 

Lärare 

Kungälv Ungdomsgymnasiet kommer att 

genomföra en informationskampanj på 

Kungälvs mässan den 14 - 16 oktober 

och delta på Gymnasiemässan 26 – 28 

oktober.  

Öppet hur på Mimers hus 20 

november. 

Chefer från Kungälvs kommun kommer 

att ha en monter på Kungälvs mässan 

under temat Framtidens medarbetare. 

Informationskampanj i sociala media 

där yrkesambassadörer, 

undersköterskor och stödassistenter 

representerar våra olika verksamheter.   

På Kungälvs sjukhus är det 

kvalitetsfestival med föreläsningar, där 

kommer också magisteruppsatser att 

läsas upp. För att uppmärksamma 

sjukhusets handledare kommer 

handledarpris att delas ut för att belysa 

goda insatser av handledare inom de 

skilda verksamhetsområdena.  

 

 

Arbetsgivare, 

handledare 

Elever och lärare 
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Alingsås Handledarträff med kommunens 

handledare och information om nya 

VO kurserna presenteras. 
Kommunens krissamordnare kommer 

till Alströmer och föreläser för elever. 

 

Handledare, elever, 

lärare 

Lerum Vuxenutbildning kommer att bjuda in 

handledarna till en träff där de kommer 

att rikta in sig på att informera om den 

nya kursplanen. Marknadsföringsfilmen 

kommer att visas i sociala medier.  

 

Ale/ Lilla Edet -  

Kungsbacka En pressträff med lokaltidningar där vi 

lägger fokus på att gamla och nya 

elever träffas, dels 

handledarfunktionen. Vi visar också upp 

arbete i metodrum och annat relaterat.  

Vi kommer också ha en instagramvecka 

utifrån VOC.  

 

Arbetsgivare, 

handledare 

Lärare 

Stenungssund/ 

Tjörn 

Vi arbetar med information på 

kommunens hemsida vad VO-College 

är. 

Arbetsgivare, 

handledare, lärare 

med mera 

Härryda Handledarträff för 30 handledare med 

följande innehåll: 

• Information om de nya 
kurserna. 

• För förstelärare inom språk 
kommer att berätta om 
språkstödjande arbetssätt. 

• Information om årets lokala 
handledare.  

 

Handledare 

Mölndal Föreläsningar om språkutveckling i 

mindre format (eller via Teams) för 

verksamheternas medarbetare.  

Medarbetare, lärare 

och handledare 
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”Svenska som andraspråk och andra 

språk” 

Vi vill öka kunskapen men framför allt 

förståelsen för handledare och övriga 

medarbetare i verksamheterna hur 

utmanande det kan vara att lära sig ett 

nytt språk eftersom nära hälften av 

våra studenter har svenska som 

andraspråk. 
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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

REGIONALT VO-COLLEGE 
FYRBODAL OCH LOKALA VO-
COLLEGE  

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Fyrbodal Informera på vård- och 

omsorgsutbildningar om vad 

VO-college är. 

Elever på gymnasiet och 

Vux 

Fyrbodal Digital workshop ” Samarbete 

kring nya vård- och 

omsorgsprogrammet” 

Inriktning äldreomsorg. 

Enhetschefer eller 

motsvarande inom 

äldreomsorg och lärare på 

vård- och 

omsorgsprogrammet 

Fyrbodal Informera om vad VO-College är 

på alla arbetsmöten som 

anordnas under v.42 

chefer, HR personal, 

ekonomer m fl 

Strömstad Informerar om VO-College vid 

alla möten ledningsgrupp, 

styrgrupp, verksamhetsmöte 

samt i enskilda klassrum. 

Medarbetspartners, 

kollegor, medarbetare 

och elever. 

Strömstad Uteaktivitet på Strömstads 

shoppingcenter. 3 lärare och 

Kommunal informerar om våra 

vårdutbildningar. Ett större bord 

ska användas. 

Allmänheten, nuvarande 

elever och framtida 

elever. 

Tanum Informerar om VO-College vid 

alla möten ledningsgrupp, 

styrgrupp, verksamhetsmöte 

samt i enskilda klassrum. 

Representanter från utbildning, 

omsorg och kommunal har 

aktivitet på Tanums 

shoppingcenter den 21/10. 

Muntlig info och utdelning utav 

Medarbetspartners, 

kollegor, medarbetare 

och elever. 

Allmänheten, nuvarande 

elever och framtida 

elever. 
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infoblad, nyckelringar samt 

pennor.  

Eventuellt skall lärarna på 

Futura erbjuda 2 st tillfällen 

under v.42 där nya VO-College -

materialet för APL gås igenom 

med omsorgens handledare.  
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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

REGIONALT VO-COLLEGE SKÅNE 
OCH LOKALA VO-COLLEGE  

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Nordöstra Skåne  Vi anordnar ”Vårdrus” digitalt i 
år med hjälp av GPS:er. 
Kristianstads vårdelever ska 
arbeta med eleverna på 
industriprogrammet.  

Söderportsskolans tema Yrkesroll 

hela veckan med olika aktiviteter 

bl.a. uppbyggt via Case. 

 

Svedala  Speed-dating, en aktivitet för att 

prova på de olika yrkena och prata 

med de som arbetar inom vård- 

och omsorg. 

 

 

Lund/Malmö/Lomma  

 

Varje aktör i VO-Colleget ha olika 

tema under veckans dagar för att 

sprida information om VO-College 

i sina kanaler. 

 

Ystad/Österlen  Efter en heldagsplanering med 

vård och omsorgsambassadörerna 

kommer det att vara en aktivitets 

och tipsrunda som arrangeras, för 

de högstadieskolorna som finns i 

kommunerna  med  fysiska 

aktiviteter på plats med 

korvgrillning och tipsrunda. Även 

elever från vård och omsorg 

kommer att vara med under 

veckan och berätta om sitt val av 

utbildning. Inbjudna är även de 

sommarvikarierna som stannat 

kvar och visat intresse och 

engagemang för yrket. Vad är det 

som gjort att de stannar i ett yrke 
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de inte visste något om eller ens 

hade i tankarna som möjlig 

karriärväg framåt? 
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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

REGIONALT VO-COLLEGE 
JÄMTLAND OCH LOKALA VO-
COLLEGE  

 

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Region Jämtland 

Härjedalen 

Kurs: Våga fråga. 

Semidigital utbildning. 

En två timmars utbildning som öppnar för 

samtal runt psykisk ohälsa. 

Samtalsverktyg. Suicide Zero håller i 

Utbildningen. 

Även genomgång om arbetet på strategisk 

nivå. 

Anställda 

Region Jämtland 

Härjedalen 

Handledarträff och dialog utifrån VO-College 

prioriterade områden på regional och 

kommunal nivå. 

Handledare, APL-

samordnare, 

utbildningsanordnare 

med flera. 

Region Jämtland -

kommunerna 

Varje kommun lyfter VOC på alla möten, mål 

och vinster. 

Tipsar om Örebros konferens -Esther om 

äldre hälsa. 

Anställda  
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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

REGIONALT VO-COLLEGE KALMAR 
LÄN 

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Kalmar län Handledarens dag 21/10 Handledare i Kalmar län 

Kalmar län Axel Weüdelskolan: Använder 
instagramkontot på skolan för att 
uppmärksamma VO-Collegeveckan samt 
göra en film varje dag. Även 
utställningsinformation på skolan. 

Studerande samt följare av 
instagramkontot. 

Kalmar län Vimmerby Lärcenter Handledarträff: 
Information om nya vård- och 
omsorgsutbildningen måndag 18/10 kl. 
14:30 
 

APL-handledare i 
Vimmerby kommun och 
Regionens Hälsocentral. 

Kalmar län Nybro kommun: Informationsspridning/ 
marknadsföring gällande VO-College på 
resp. arbetsplats. 

Medarbetare på 
omsorgsförvaltningen 

Kalmar län Vimmerby Lärcenter: Porträtterar två 
personer, en som studerar genom 
Äldreomsorgslyftet och en som studerar 
social omsorg 1 med en orienteringskurs 
yrkessvenska inom ramen för en 
kompetensutveckling för anställd 
personal inom kommunen.  
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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

REGIONALT VO-COLLEGE 
ÖSTERGÖTLAND LOKALT VO-
COLLEGE LINKÖPNG-KINDA 

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Lokalt VOC 
Kinda/Linköping 

Karriärsväxling.  
Informationsutskick om 
undersköterskeutbildning. 

Vuxna 

 
Vuxenutbildningen i Kinda kommun 
öppnar upp ansökan inför vårens 
ansökningsperiod. Extra krut läggs på 
vår undersköterskeutbildning. 

Vuxna 

 
Utbildning mot undersköterska. 
Intern marknadsföring tillsammans 
med VOF Kinda kommun. 

Vuxna 

 
Kinda kommun medverkar i Region 
Östergötlands utbildningssajt:  
Utbildning i Östergötland. Sjösätts 
inom kort. 

Vuxna 

 
Arbetsförmedling har fått 
information om vår 
undersköterskeutbildning. 
 

Vuxna 

Norrköping Under veckan kommer ett flertal 

inlägg göras på olika sociala medier 

(Facebook, Instagram och ev. 

LinkedIn) samt webbnyhet på 

norrkoping.se som berättar om VO-

collegeveckan och fokuserar på 

utbildning och yrken inom vård och 

omsorg. 

Inläggen ska visa både bredden på 

yrkesval och ge en känsla och 

förståelse för hur det är att jobba 

inom någon av dessa. 

• Högstadieungdomar 
(13-15 år) – Inför 
gymnasieval. 

• Gymnasieungdomar 
(16-19 år) – Yrke 
efter gymnasiet 
(sommarjobb?). 

• Vuxna (20-40 år) – 
Från vårdbiträde till 
undersköterska? 
Byta karriärsbana? 

• Äldre vuxna (40-55 
år) – Byta 
karriärsbana? Testa 
något nytt? 
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Publiceringarna kommer både vara 

längre videos men även kortare 

textbaserade bildspel, inlägg med 

interaktion (quiz) och länkar vidare 

till mer information (”hur hittar jag 

utbildningar som ungdom respektive 

vuxen?”). 

 

 

Regionalt 
Östergötland/Lokalt 
Motala-Vadstena 

Skoltävling med hälsotema 

arrangeras. Vinnande klass vinner en 

hälsofrukost och en studerande ett 

presentkort i en sportaffär, allt för att 

främja hälsan och friskvårds tänket. 
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REGIONALT VO-COLLEGE 
SJUHÄRAD OCH LOKALA VO-
COLLEGE  

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Sjuhärad/ Lokalt VO-
College Borås-
Bollebygd 

• Flagga 
• VO-College film på 

skärmarna i de 
gemensamma utrymmen. 

• Information på 
intranätssidor 

• Information och olika 
inlägg i sociala medier 

• Roll-ups och broschyrer 
om VO-college i entréer 

• VÄF är på högstadieskolor 
digitalt den 28/10 och 
25/11  

Elever och 
kommunanställda 

Elever, skolpersonal 
 
Kommunanställda 
Elever 

 
Besökare, personal, 
elever  

 

Högstadieelever 

Sjuhärad/Lokalt VO-
College MUST  

Flaggor hissade, roll-ups och info 
om VO-College i entréer hos 
utbildningsanordnarna 

Elever, skolpersonal  

 
Tipspromenad, info-monter, 
upplevelsemontrar hälsokoll av 
blodtryck. 

Elever och personal på 
Marks gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

Regionalt VO-College-info till nya 
samarbetsparter 

Elever, personal på 
folkhögskolor 

 
VO-College-info på Psykiatrins hus, 
SÄS  

Blivande steg3-
handledare, personal, 
patienter 

 
Infomöten om nya vo-programmet SYV på högstadieskolor 

 
Info och inlägg på Instagram Följare av vårt konto 
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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

LOKALT VO-COLLEGE TIERP 

 

VO-
College 

Aktivitet Målgrupp 

Tierp Info om Vård- och omsorgsförvaltningens olika 
verksamhetsområden (webbutbildning). 

År 1 i gymnasiet, 
termin 1 vux 

 
Info om Vård- och omsorgscollege 
(webbutbildning). 

År 3 gymnasiet, 
termin 3 vux 

 
Bjuder in grundskolans studie- och yrkesvägledare 
för info om vård- och omsorgsprogrammet, barn- 
och fritidsprogrammet. 

Grundskolans studie- 
och yrkesvägledare 
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VO-COLLEGEVECKAN 2021 

REGIONALT VO-COLLEGE ÖREBRO 
LÄN 

 

 

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Örebro Län Handledarens dag 20/10  

På programmet:  

• Nya vård- och omsorgsprogrammet – hur 
påverkar det dig som handledare? 

• Vem blir Årets handledare i Örebro län 2021 
• Uppvaktande under eftermiddagen! 

Eftermiddagen avslutas med en inspirerande 
föreläsning kring arbetsglädje och yrkesstolthet 
med föreläsare Christina Stielli 

  

Handledare i 
länet 

Örebro län Uppstartsdag återcertifiering 19/10. 

Vi samlar alla lokala styrgrupper tillsammans med 
den regionala styrgruppen för att starta igång 
återcertifieringsprocessen. 

Regional och 
lokala 
styrgrupper 
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VO-COLLEGEVECKAN 2021  

REGIONALT VO-COLLEGE 
STOCKHOLMSREGIONEN 

 

VO-College Aktivitet Målgrupp 

Stockholmsregionen Ökad aktivitet och synlighet i våra 
digitala mediekanaler (You Tube, 
Facebook, Instagram, Instalog) 

Ungdomar, vuxna, 
arbetssökande, föräldrar, 
tjänstemän, politiker, 
studie- och yrkesvägledare 

Stockholmsregionen Målgruppsanpassade föreläsningar 
om VO-College. 

Elever, arbetsgivare, 
lärare, medarbetare 

Stockholmsregionen Digitala i inspirationsföreläsningar 
för grundskolor, i samarbete med 
Mentor Inspo. 

Elever i åk 8 och 9  

 


