RAMAR FÖR SPRÅKOMBUDSUTBILDARE
Konceptet Språkombud ägs av Föreningen Vård-och omsorgscollege sedan
2018. Konceptet omfattar utbildningen till språkombudsutbildare,
språkombudsutbildning och utbildning för chefer. Konceptet får inte revideras
eller ändras av andra aktörer.

Registrering
Alla diplomerade språkombudsutbildare måste fylla i ett webbformulär
(register) inför varje kurs och ange:
•
•
•
•
•

vilket VO-College språkombudsutbildaren tillhör
beställare av språkombudsutbildningen (t.ex. kommun, landsting,
förvaltning, mm)
vilket VO-College beställaren tillhör
tidsperiod för utbildningen
antal deltagare per utbildning

Webbformuläret (registret) finns på språkombudsutbildarens internsida på VOCollege hemsida.

Diplom till utbildade språkombud
Språkombudsutbildaren skriver ut diplom till språkombud från VO-College
hemsidan. Egna diplom kan inte ersätta dem. Om eget diplom ändå önskas ska
det vara ett komplement till VO-College diplom.

Administrationsavgift
Om utbildningen hålls utanför VO-College, det vill säga att beställaren inte
tillhör VO-College, kommer en administrationsavgift på 2 000 kr per utbildning.
Beställaren betalar administrationsavgiften till utbildaren som i sin tur betalar
den till VO-College kansli. Utbildarens faktureringsadress ska meddelas kansliet
innan utbildningen startar.

Kan jag utbilda mig till språkombudsutbildare om jag inte
tillhör VO-College?
Utbildningen till språkombudsutbildare vänder sig i första hand till
verksamheter i VO-College. Intresserade utanför VO-College som vill utbilda sig
till Språkombudsutbildare kan anmäla sitt intresse till VO-College kansli, på
adressen info@vo-college.se

Föreningen Vård- och omsorgscollege
Postadress:
118 82 Stockholm

E-post:
info@vo-college.se

Telefon:
08-452 7691

Hemsida:
www.vo-college.se

Besöksadress:
Hornsgatan 15

Kan jag utbilda språkombud inom vård och omsorg även
om jag inte tillhör VO-College?
Vid beställningar från vård-och omsorgsverksamheter ska frågan alltid ställas
om verksamheterna tillhör VO-College. Om svaret är ja ska verksamheterna i
första hand hänvisas till regionala samordnare. Om VO-College bestämmer att
det inte finns möjlighet att bedriva utbildningen inom ramen för VO-College kan
beställningen gå vidare till språkombudsutbildare som fick förfrågan i första
hand.

Föreningen Vård- och omsorgscollege
Postadress:
118 82 Stockholm

E-post:
info@vo-college.se

Telefon:
08-452 7691

Hemsida:
www.vo-college.se

Besöksadress:
Hornsgatan 15

