ANSÖKAN KOMPLETTERANDE
UTBILDNING HOS CERTIFIERAD
UTBILDARE
Ansökan ska vara kortfattad och beskriva hur ni kommer bidra till samverkan i lokalt VOCollege. Den ska var skriven så att en person som inte är insatt i verksamheten ändå ska
förstå vad ni menar. Skriv inte mer än det vi frågar efter.

Certifieringsprocess
Eftersom ni redan är certifierade vill vi ha en mycket kort ansökan som enbart
berör den utbildning ni vill lägga till. Av de tio kvalitetskriterierna omfattar
ansökan endast kriterium
1, 3, 8, 9 och 10.
Lokal och regional styrgrupp ska ha godkänt att den utbildning ni nu vill
komplettera med kan ingå i samverkan.
Ansökan görs i en länk som ni får från kansliet. Det här dokumentet fungerar
enbart som underlag om ni vill förbereda er innan ni börjar fylla i
webbformuläret. Ni kan påbörja ansökan i webbformuläret och fortsätta skriva
vid ett senare tillfälle. Klicka på Pausa för att spara och på Skicka först när
ansökan är helt klar. Meddela kansliet info@vo-college.se att ni har skickat
ansökan.
Kontakten med certifierare kräver inget besök utan görs per telefon. Certifieraren skriver
protokoll över eventuella kompletteringar som ni behöver göra och skickar protokollet
och en ny länk till er inom 14 arbetsdagar efter samtalet. Kompletteringarna gör ni i det
nya formuläret.
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1 Varför Vård- och omsorgscollege?
Vård- och omsorgscollege möter framtida kompetensutmaningar nationellt,
regionalt och lokalt. Konceptet bidrar till attraktiva arbeten och utbildningar.
Beskriv hur den utbildning ni önskar få certifierad möter det regionala och lokala behovet
av arbetskraft inom vård och omsorg.

3 Utbildningsutbud
Grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan
anställda. Olika aktörer och utbildningsformer samverkar.
•
•

Vilka utbildningsnivåer/-former har ni i dag?
Antal studerande?

Beskriv den utbildning som ni önskar få certifierad i VO-College
•
Upplägg/innehåll
•
Programfördjupningar och exempel på yrkesutgångar
•
Poängplan ska finnas med

8 Kreativ och stimulerande lärmiljö
Kreativa lärmiljöer med modern teknik och utrustning finns som förbereder och
underlättar i arbetslivet.
Beskriv kortfattat er lärmiljö.
• Hur ni förbereder eleverna för apl
• Modern teknik och utrustning

9 Lärformer och arbetssätt
I utbildningar arbetar man på ett sätt som främjar lärande i nära samverkan med
arbetslivet. Det finns en växelverkan mellan teori och praktik och en flexibilitet i
lärformer och kunskapsredovisning. De studerande har inflytande över sina
studier och sin lärmiljö. Lärarsamverkan och ämnesintegration finns.
Beskriv hur ni arbetar med:
• Vilka undervisningsformer ni erbjuder
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•
•
•
•
•

Erfarenhetsutbyte med arbetslivet
Elev-/studerandeinflytande
Lärarsamverkan och ämnesintegrering
Studie- och examinationsformer

Genom validering och prövning till betyg av icke formell kompetens kan studietiden
förkortas. I VO-College finns nationella riktlinjer för validering som ska följas av
certifierade utbildare.
Validerar ni elevernas informella kompetens?
Ja
Nej

10 Lärande i arbete
Utbildade handledare finns och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalité.
I VO-College finns nationella riktlinjer för handledarutbildning som styr innehållet i
handledarutbildningen. Om ni kommer utbilda handledare ska ni följa riktlinjerna när ni
blivit certifierade.
Beskriv:
• Hur ni arbetar med utbildning av handledare
• Hur ni jobbar med apl

•
•

Hur ofta ni besöker eleverna vid apl
Hur ni följer upp eleverna efter apl
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