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Instruktion för återansökan
En certifiering i Vård- och omsorgscollege innebär rätten att använda namnet och logotypen, som är
en kvalitetsgaranti, under en period av tre år. Därefter gör regionala college en återansökan som
innebär en prövning av regionalt och lokala college. En godkänd återansökan innebär att
certifieringen förlängs med fem år.

Regionalt VO-College förhållande till lokala college
Styrgruppen för regionalt VO-College har en betydelsefull roll i Vård- och omsorgscollege och därmed
också vid återcertifieringen. Den regionala styrgruppen samordnar och ansvarar för att lokala college
fungerar i enlighet med gemensamma regionala syften. Regional styrgrupp ska följa upp både det
regionala och det lokala utvecklingsarbetet för att kunna kvalitetssäkra de tio kriterierna.
Vid återcertifieringen ska regionalt och samtliga lokala VO-College beskriva vilka mål man uppnått
eller reviderat. Det ska också framgå vad och på vilket sätt regionalt och lokala VO-College ska
utvecklas i enlighet med kvalitetskriterierna. I återansökan är det förändringar från tidigare ansökan
som ska beskrivas.
Om det finns risk för en eventuell avcertifiering får regionalt college tre månader på sig att komma
med en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska göras tillsammans med det/de lokala college som berörs.

Instruktion och mallar för återansökan
På hemsidan under Certifiering/Återcertifiering finns mallar för regional- och lokal återansökan samt
instruktion för hur de ska fyllas i. Den regionala återansökan omfattar de fösta sju kriterierna och den
lokala samtliga tio kriterier.
Den regionala återansökan ska innehålla:
-

En beskrivning av det regionala arbetet utifrån kriterium 1-7 avseende nuläge, måluppfyllelse
och utveckling för de kommande fem åren.
En kortfattad beskrivning av lokala college nuläge och utvecklingsarbete skrivs i den regionala
ansökan under respektive kriterium
De lokala ansökningarna läggs som bilagor till den regionala återansökan

Om ett regionalt college upplever att det finns särskilda behov av utvecklingsarbete hos ett lokalt
college för att klara kraven, ska detta visas med en beskrivning av hur utvecklingsarbetet hanteras.
Mycket av arbetet kring återcertifieringen och den slutliga återansökan är en process inom regionen
så att samtliga strävar mot uppsatta mål.
På hemsidan finns beskrivet vilka avtal som ska tecknas och vad de ska innehålla Certifiering/Avtal

Föreningen ansvarar för varumärket och ansvarar därmed självständigt för beslutet om ny
certifieringsperiod.
Certifieringsbesök
Vid återcertifieringen tittar föreningens certifierare på det utvecklingsarbete som skett sen den
senaste certifieringen. De är viktigt att processen har gått framåt så att den totala kvalitetsnivån
ligger högre än före certifieringen/återcertifieringen. Vid besöket träffar certifierarna den regionala
styrgruppen, regional samordnare och representanter för respektive lokalt college. Vid det lokala
besöket träffar certifierarna den lokala styrgruppen, lärare och elever samt besöker en arbetsplats
för samtal med några handledare och deras närmaste chef.
Certifieringsbesöket tar två dagar, en dag i ett lokalt college och en dag regionalt. Certifierarna tar
ställning till vilket lokalt college de besöker men behöver resonera med regional samordnare.
Certifierarna läser samtliga återansökningar och fördjupar sig i den regionala och den lokala som
valts ut för besök.

Inför återcertifieringen
Ansökan om återcertifiering mejlas till kansliet fyra månader innan pågående certifieringsperiod går
ut. Det innebär att när certifieringsperioden slutar vid halvårsskiftet ska ansökan mejlas till kansliet
innan februari månads utgång och när certifieringsperioden slutar vid årsskiftet ska ansökan mejlas
till kansliet före augusti månads utgång. Alla handlingar ska vara klara innan ansökan skickas så att
det är en komplett återansökan som kommer till kansliet. Avtalen ska finnas med men ska inte vara
undertecknade när ansökan skickas in eftersom certifierarna kan ha synpunkter på dem.

Representant från annan region erbjuds att delta
Vid återcertifiering erbjuds regionala samordnare från andra VO-College att delta som observatörer.
Det bör i första hand vara VO-College som står på tur att bli återcertifierat. På så sätt skapas
möjligheter till erfarenhetsutbyte och ett lärande mellan olika college.

Komplett återansökan
•
•
•
•
•
•
•

Regional återansökan
Lokala återansökningar
Regionalt och lokala samverkansavtal – inte undertecknade
Regionalt och lokala apl-avtal - inte undertecknade
Avsiktsförklaring med universitet/högskola
Avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen
Förteckningar över regional och lokala styrgrupper enligt mall

Avtalen undertecknas efter certifieringsbesöket. De ska scannas och sedan mejlas till kansliet. Skicka
inte originalen med post.

