– EN MODERN SAMVERKANSFORM

Vad är Vård- och omsorgscollege?
Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare
och arbetsliv inom vård och omsorg. Genom att förbättra
samarbetet, tydliggöra vars och ens ansvar och säkra
kvaliteten kommer de samlade resurserna att utnyttjas mer
effektivt.
VO-College ska ge den studerande en modern utbildning
med hög kvalitet inom både teori och praktik. Den studerande ska också ha stort inflytande över det egna lärandet.
Både studerande och redan anställda får utbildning och
kompetensutveckling inom VO-College.
VO-College är ett skyddat varumärke som får användas
när kvalitetskriterierna är uppnådda och certifieringen
genomförd.

Varför Vård- och omsorgscollege?
Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård och
omsorg. En satsning kvalitativt och kvantitativt måste därför
ske både på ungdoms- och vuxenutbildning.
VO-College agerar för att få fler att utbilda sig och arbeta
inom vård och omsorg. Genom garanterade kvalitetskriterier
på utbildningar och handledning bidrar VO-College till att
studenten blir anställningsbar och kan erbjudas tydliga
karriärvägar eller vidareutbildning på högskolenivå. Yrkesområdets status ökar.

Vilka är vinnare?
Vård- och omsorgstagaren får vård och omsorg med hög
kvalitet.
Arbetsgivaren får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
Den studerande får en modern och attraktiv utbildning
med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet inom
vård och omsorg men också en god grund för vidare studier.
Anställda får en möjlighet till kompetensutveckling.
Utbildningsanordnarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan
med andra. Man får också garanterade praktikplatser med
kompetenta handledare.

KVALITETSKRITERIER
Målsättning och organisation
Inför starten av ett VO-College är det viktigt med en ordentlig
analys av framtida behov och resurser samt vad man avser att
uppnå med VO-College. Utifrån analysen beskrivs syftet med
att bilda VO-College på regional/lokal nivå. Organisationen
kan variera utifrån regionala och lokala mål.
Avtal och överenskommelser
Samverkansavtalet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare innebär att parterna är jämbördiga med ömsesidigt
ansvar och likvärdiga befogenheter.
Regionalt och lokalt perspektiv
VO-College är en gemensam resurs i regionen. Olika områden inom regionen kan, i samverkan, utforma specialiseringar. Exempelvis kan ett område ha extra stort behov av
kompetens inom psykiatri eller funktionshinder. Skolor kan
också välja olika profiler i samverkan i stället för att konkurrera om samma inriktningar.
Infrastruktur för utbildningen
Inom VO-College genomförs grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasial som
eftergymnasial nivå. Samverkan sker mellan olika utbildningsformer och olika aktörer.

Samverkan mellan arbetslivet
och utbildningsanordnare
I VO-College samverkar olika utbildningsanordnare och
arbetslivet. Med arbetslivet menas arbetsgivare och fackliga
organisationer. Det ska finnas en regional och lokal styr
grupp med företrädare för arbetsgivarna i majoritet. I styr
gruppens arbetsuppgifter ingår bl a omvärldsbevakning,
opinionsbildning och marknadsföring.
Kvalitetsarbete
Den regionala styrgruppen är ansvarig för säkerställande
och utveckling av utbildningarnas kvalitet och genomför
årlig uppföljning av kvalitetskriterierna.
Hälsoperspektivet
Begreppet hälsa genomsyrar VO-College så att den psykiska
och fysiska hälsan stärks hos alla intressenter.
På lokal nivå tillkommer nedanstående kriterier:

Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö
Ett VO-College erbjuder arbets- och lärmiljöer som stimulerar kreativitet och engagemang. Man använder också
modern teknik och utrustning.
För att klara stora investeringar i modern utrustning kan
samverkan ske mellan verksamheten, olika utbildningsanordnare och/eller leverantörer.

Lärformer och arbetssätt
Utbildningarna inom VO-College kännetecknas bland annat
av att lärformerna ska likna det arbetsliv den studerande
möter, genom sammanhållna arbetsdagar, lagarbete och
ämnesintegration med inslag av distansutbildning och studerandeinflytande.
Lärande i arbete
Arbetsgivaren erbjuder den studerande arbetsplatsförlagt
lärande som genom god handledning lägger grunden till ett
gediget yrkeskunnande. Detta uppnås genom hög handledarkompetens. Den studerande bör ges möjlighet till projektarbete och sommarjobb.
Nationella Rådet
Syftet med Nationella Rådet är att garantera kvalitet genom
att Rådet granskar och följer upp kvalitetskriterierna. Rådet
ger ett nationellt erkännande genom certifiering. Dessutom
arrangerar Rådet konferenser, nätverksträffar m m.
Organisationer som ingår i Nationella Rådet:
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Vårdföretagarna
KFS – Kommunala Företagens Samorganisation
Kommunal

Ansökningsprocessen
För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege ska
samtliga kriterier uppfyllas och godkännas av Nationella
Rådet.
Regional/lokal ansökan
De samverkande intressenterna i regionen/på lokal nivå
skickar ansökan till Nationella Rådet. Innan ansökan skickas
ska samtliga kriterier vara bearbetade. Med ansökan ska
finnas en beskrivning av hur kriterierna ska uppfyllas.
Mer om ansökan finns på www.vo-college.se.
Nationella Rådets handläggning
Certifierare utsedda av Rådet besöker den regionala/lokala
styrgruppen som får redogöra för hur varje kriterium är
tänkt att uppfyllas. Besöket dokumenteras.
Certifiering
När samtliga kriterier är uppfyllda besöker certifierarna åter
styrgruppen för att ge regionen/den lokala nivån status som
Vård- och omsorgscollege. Den lokala certifieringen förutsätter att den regionala är genomförd.
Användning av logotypen
Logotypen är varumärkesskyddad. Användning utan godkännande beivras. Logotypen används enligt den grafiska
profil som Nationella Rådet fastställer. Användningsrätten
omprövas efter 3 år.
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