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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Minnesanteckningar från programråd 
för  
Datum:  2022-10-12 

Tid: 15.00 – 17.00 

Lokal: Matsalen UJC Bolandskolan 

Närvarande 

UJC Bolandskolan: Pernilla Södergren, Inger Näslund, Kristoffer Moteie, Helena 

Ramqvist, Ulrika Karlsson, Sigrid Färdeman 

Kommunal Region Uppsala: Susanne Jokinen 

Uppsala kommun: Monika Södergård, Lina Gatte 

Lundellska: Erika Jansson, Åsa Lundberg, Maria Engman, Tomas Henriksson 

Arbetsförmedlingen: Mattias Sjöberg 

Yrkesgymnasiet: Besse Blad Saunen, Linda Sundqvist 

Sjögrenska gymnasiet: Emma Nyström 

MOA Lärcentrum: Janette Zetterqvist, Maryam Lahyani 

Utbildningsförvaltningen: Ingrid Holmström 

Utbildningsnämnden: Agneta Boström 

  

Mötespunkter 

1. Presentation av mötesdeltagarna 

2. Val av mötessekreterare och justeringsman 

Inger Näslund - sekreterare 

Kristoffer Moteie- justerare 

 

Utbildningsförvaltningen 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

Förnamn Efternamn 
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3. Genomgång av förra mötets protokoll 21-12-09 

• Gäst, Maja Nordström UJC Bolandskolan berättade om det 

Språkutvecklande arbetet.  

• VOC arbetsgrupp struktur för APL samordning  

• Handledarguiden 

• Olika skolor och arbetsgivare återberättade en lägesrapport.  

• Vaccinationskraven diskuterades 

• Hälsointyget inför APL är pausat för tillfället. 

• Nya programstruktur där inga inriktningar finns. Fältstudier med hjälp 

av APL. 

 

4. Information från skolan/skolorna -elevantal, antal per inriktning, avhopp, 

byten 

MOA – 485 inskrivna elever.  

Omvårdnadslyft avslutar nu i december. 

Validering inför Yrkestiteln med start i okt. 

 Ny sökbar valideringsutbildning i jan och i mars 2023. 

Trenden är att många elever arbetar och samtidigt studerar 100% vilket på 

verkar studierna.  

Inte så många avhopp än. 

Majoriteten blir klara och tar yrkesexamen  

 

UJC Boländerna 

160 elever. Elever inte beredda att lägga ned tid för studier.  

De flesta blir klara till slut. 

Klassrumsundervisning snitt 20 h /vecka resten är egenstudier 

Flex upplägg är 2 lektionstillfälle /vecka och resten av tiden upp till 

heltidsstudier är egenstudier. 

Inom vuxenutbildningen ser vi generellt ett lägre antal som söker studier. 

UJC Boländerna har en ny sökbar valideringsutbildning i oktober 2023. 

Yrkesgymnasiet 

20 stycken elever i åk 1,  2 elever bytt programinriktning. 

I årskurs 2 och 3,  är det inga avhopp. 

Totalt 47 elever på skolan.  

15 st tog yrkesexamen Vt. 22.  

 

Lundellska 

Totalt 122 elever.  

Söktrycket är lägre för tillfället.  

Åk 1, 48 elever. Har varit en del byten i Gymnasieval för elever som kommer 

in på första handvalet i efterhand. Många är intresserade.  

24 elever tog examen Vt. 22. 
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Sjögrenska  

Många sökande. Lärling är ute varannan vecka. 

Flera yngre elever har kommit. Hög andel elever med (20 st) individuella 

studieplaner.  

IMYRK – flera grundskoleämnen som saknas 

Max 15 elever /år med intag. Har löpande intag. 

 

Arbetsförmedlingen  

Arena är leverantör för vårdbiträdesutbildningen. 

2 intag med 20 elever /år. Förkunskapskrav är SFI D. Efter kartläggningen 

går 14 studerande. Svårigheten är svenska språket. 2 perioder med APL.  

Eleverna som blir klara söker påbyggnadskurserna till MOA.  

MOA ger Sva 1 för intyg   

 

 

.  

5. Lärlingsutbildning – specifika frågor 

Svårigheter /utmaningar – är att matcha APL platser med eleverna samt med 

de förväntningar som finns hos elev och hos handledarna.    

Lärlingshandledare behöver förstå vad Lärlingshandledning innebär, med 

både hur APL tidens upplägg ser ut och att det kan innebära en del fostran i 

handledningsuppdraget.  

En önskan är att Lärlings delen behöver få mera plats på 

Handledarutbildningen. 

Handledare som har lärlingselever tilldelas inte den peng som verksamheter 

får då de har lärlingselever.   

 

6. Gymnasiesärskolan – specifika frågor 

Inget som behandlades på mötet. 

 

 

7. Introduktionsprogrammen – specifika frågor 

Inget som behandlades på mötet. 

 

 

8. Branschens förväntningar och krav  

        Regionen  

Regionen informerar om att de använt sig av sjuksköterskestudenter som 

sommarvikarier på undersköterskenivå vilket kan försvåras då den skyddade 

Yrkestiteln träder i kraft.  

Regionen har stort behov av nyanställning på hela sjukhuset.  De som 

handleder elever får ett presentkort från arbetsgivaren på vissa avdelningar 

inom Regionen. 

Uppsala kommun.  
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Uppsala kommun har stort behov av undersköterskor. De tampas också med 

en del språkliga utmaningar på arbetsplatserna.  

9. APL-frågor 

 

Kommunen  
Utbildningsanordnarna kan inte öka intaget av studerande då det inte kan 
garanteras platser för APL. 

 Säbo ledningsgrupp tar hand om APL fördelningen själva.  
Förslaget är att ha tätare avstämningar mellan utbildningssamordnare och 
APL samordnare. Målet är att ha avstämningar 5 – 6 veckor innan APL 

perioden.  
 

Arbetsgivaren önskar att vi formar ett metodstöd till APL platserna.  

Handledarutbildning har statats på plats. Målet är att genomföra 4 olika 

tillfällen under ht 22 och Vt. 23. UJC Boland har haft i okt och Lundellska har i 

nov – 22.  

Utbildningsanordnarna vill påminna medarbetare på APL platserna att de kan 

gå Skolverkets digitala Handledarutbildning 

Huvudhandledare Lina Gatte är anställd i ett projekt inom Vård och 

Omsorgsförvaltningen med mål att handleda Undersköterskor inför APL. 

UJC Boländerna har tillsammans SPSM (specialpedagogiska myndigheten) 

med ett projekt, rätten till en anpassad APL. Det handlar om att göra 

anpassning ute på APL för elever med NPF (neuropsykiatriska 

funktionshinder). Till detta projekt har Sigrid Färdeman anställts. 

APL bryggan -ett projekt, genomförs av Moa. Till elever med svenska som 

andra språk. Skolan arbetar mycket med eleverna inför APL och under APL 

Handledare upplever att elev inte vetat vad det är för APL -plats eleven kommit 

till samt att lärare inte har kännedom om vad det är för typ av APL plats. 

 

10. Marknadsföringsaktiviteter 

         Lundellska 

- 17 november på Fyrishov Gymnasiemässa  

- 29 november Öppet hus Lundellska 

 

Vuxenutbildning  

-  UJC Boland 7 november mellan 8 – 20.00  

 

Yrkesexpo 

Vård och omsorgsprogrammet och Byggprogrammet kommer att delta för 

åk 9. Önskvärt att lägga det redan i åk 8. 
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11. Behov av fortbildning för skolpersonal inom branschområdet 

 

12. Övriga frågor 

Införandet av den skyddade Yrkestiteln  

Uppsala Kommun 

Pågår en förberedelse att inventera behov hos medarbetare som kan 

komma att behöva komplettera kurser för att uppnå till den skyddade 

yrkestiteln har man anställt en SYV som kan kartlägga behoven.   

Valideringshandledare kommer att behövas 

            Region Uppsala 

Regionen använder sig av sjuksköterskestuderanden som 

sommarvikarier. Tillträder den skyddade yrkestitel, kan inte dessa 

anställas.  

Mindre är 10 år till pension – behöver inte ansöka om yrkestitel.   

 

  Satsning på språkutvecklande arbete 

Vårdlärare Eva Widman- Röjerås är utlånad till Vård- och 
omsorgsförvaltningen denna termin dels för att hålla 

språkombudsutbildning dels för att arbeta med språkutvecklande 

insatser inom särskilt boende. Detta är en del i Vård- och 
omsorgsförvaltningens satsning på språkutvecklande arbete. 

Satsningen görs på uppdrag av Omsorgsnämnden och Äldrenämnden. 

 

 

13. Nästa möte 

Sjögrenska eller  Lundellska planerar för nästa möte.  
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