Koncept Handledarutbildning Steg 1 och Steg 2 för Uppsala län
1. Bakgrund
Styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege tog 2014 beslut om riktlinjer
över struktur och innehåll i en gemensam handledarutbildning steg 1 och steg 2.
Handledarutbildningen utgår från gymnasieskolans kurs ”Vårdpedagogik och handledning”
100 poäng. Från och med den 1 juli 2016 ska den nationella handledarutbildningen steg 1
och 2 användas i alla Vård- och omsorgscollege.
Styrelsen godkände även struktur och innehåll för steg 3 i oktober 2015. Steg 3 ger
en möjlighet för organisationer att ytterligare stärka handledaruppdraget på arbetsplatser.
I Vård- och omsorgscollege (VO-College) Uppsala läns återansökan för 2019 – 2024 är tre mål
angivna. För att nå dessa tre mål finns tydligt angivet att det årligen skall genomföras
handledare utbildning steg 1 och 2.
Parterna i VO-College Uppsala län har tagit ett gemensamt ansvar för utveckling och
uppföljning utifrån den gemensamma ansökan och åtagit sig att arbeta enligt gällande
stadgar och apl/LIA-avtal, samt Vård och Omsorgscollege riktlinjer.

2. Syfte
Att skapa förutsättningar för verksamheterna att framgångsrikt attrahera, rekrytera och
utveckla medarbetare och elever genom en strukturerad handledning av utbildade
handledare på rätt nivå.

3. Uppdrag och ansvar för regional arbetsgrupp
Ett av målen i återansökan för åren 2019 – 2024 är:
”Behovet av bas- och specialistutbildningar till redan anställd personal kan år 2024
tillgodoses utifrån arbetsmarknadens behov”,
I återansökan beskrivs som VO-College Uppsala läns uppdrag:
”Att verka för att handledarens roll blir uppmärksammad och ses som en karriärväg för
anställda som har genomfört VO-College handledarutbildning”
”Att verka för att steg 1, 2 och 3 erbjuds inom VO-College Uppsala län” ingår som
aktivitetsområden.
Uppdraget till arbetsgruppen handledarutbildningen är att verka för att omsätta
aktiviteterna för att nå uppsatt mål.
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Uppdraget innehåller nedanstående punkter
1. Förankra arbetsgruppens arbete och uppdrag i lokala styrgrupper och verksamheter i
länet.
2. Ta fram en struktur för hur arbetet med informationsspridning, kvalitetssäkring och
utveckling av handledarutbildningen steg 1 och 2 ska ske inom VO-College Uppsala
län.
3. Ta fram en struktur för hur VO-College Uppsala län ska samordna
handledarutbildningen steg 1 och 2 till VO-College Uppsala läns styrgrupp.
Exempelvis genom ett årshjul över när utbildningstillfällena hålls och vilken
utbildningsanordnare som ordnar dem.
4. Kartlägga behovet av handledarutbildning lokalt och länsvis för att tillgodose
arbetsgivarnas behov
5. Publicera information om handledarutbildning på VO-Colleges Uppsala läns hemsida.
6. Ta fram en gemensam enkät för utvärdering av handledarutbildningen
7. Ge tips för nätverksträffar lokalt för handledare
8. Utlysa och utse VO-College i Uppsala läns representant till den nationella
utmärkelsen Årets handledare
9. Ta fram förslag på upplägg för steg 3 utbildning, för beslut i VO-College Uppsala län

4. Organisation
Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga
organisationer och utbildningsanordnare som tillsammans skapar attraktiva och moderna
verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och läns nivå, och utgår från tio
kvalitetskriterier.

5. Ansvarsområden
Uppsala läns styrgrupp
- Har det övergripande ansvaret för att utveckla och skapa förutsättningar för
organisationen kring handledarutbildningarna i Uppsala län
- Processledaren har förutsättningar för att publicera handledarutbildningarna på VOcollege Uppsala läns hemsida
- Ta del av utvärderingarna från de lokala handledarutbildningarna
- Skapa förutsättningar för att kunna starta steg 3
Lokala styrgrupper
- Regelbundet följa upp utvärderingarna av handledarutbildningarna
- Fånga upp lokala behov och synpunkter
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-

Främja lokala nätverksträffar för steg 3

Utbildningsanordnare
- Genomföra handledarutbildning steg 1 och 2 utifrån nationella riktlinjer
- Genomföra och sammanställa utvärderingar efter varje utbildningstillfälle
- Delta i VO-College Uppsala läns nätverk och kunna fatta beslut om planering
- Ansvara för och genomföra kompetensutveckling för handledarna
(handledarträffar/handledarforum/återträffar)
Arbetsgivare
- Att blivande handledare – innan steg 1 – ges möjlighet att genomföra Skolverkets
webbaserade handledarutbildning
- Verka för att medarbetare ges möjlighet att genomföra handledarutbildning steg 1
- Utse medarbetare som ska ges möjlighet att genomföra steg 2
- Skapa förutsättningar för kompetensutveckling av handledarrollen
(handledarträffar/handledarforum/återträffar)
- Skapa förutsättningar för att starta upp steg 3

6. Samverkan
-

Samtliga Utbildningsanordnare samverkar med arbetsgruppen gällande årsplanering,
informationsspridning och kvalitetssäkring

7. Information
-

Tydlig information på egna hemsidor
Tydlig information på VO-college hemsida
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