Arbetsliv och utbildning – tillsammans skapar vi
stolthet, engagemang och kompetens
Inom Vård- och omsorgscollege, VO-College, samarbetar arbetsgivare,
utbildningsanordnare och fackförbund för att trygga framtida personal- och
kompetensförsörjning inom vård och omsorg.
Det ökade antalet äldre kommer leda till ökat behov av personal inom vård och
omsorg. Samtidigt minskar ungdomskullarna och därmed sökande till gymnasiet.
Det innebär att arbetsgivare, fackförbund och utbildare har ett gemensamt
intresse av att få fler intresserade av utbildningar och yrken inom vård och
omsorg.

Ett koncept där alla är vinnare







Arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver.
Studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalité som ger
anställningsbarhet och en god grund för vidare studier.
Utbildare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå
samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare.
Utbildare får också tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet
med kompetenta handledare.
Redan anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och
utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov.
Vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet.

Regional och lokal samverkan

Kvalitetskriterier

Konceptet Vård- och omsorgscollege bygger på att man ska arbeta och
samarbeta utifrån regionala och lokala förutsättningar.

För att ett VO-College ska bli certifierat ska det uppfylla tio
kvalitetskriterier. Samma kriterier gäller för regionala och lokala
college, förutom nr 6-8 som endast gäller för lokala college.

Regionalt VO-College
Ett regionalt college kan bildas av minst tre kommuner och ett landsting
eller en region.
Uppdraget för ett regionalt college är bland annat att inventera
kompetensbehov inom vård och omsorg, omvärldsbevaka och skapa
samordningsvinster. Det regionala colleget har också det övergripande
ansvaret för kvalitetsuppföljning av de lokala college som ingår.
Lokalt VO-College
I ett regionalt college ingår flera lokala college. Lokala college bygger sin
verksamhet kring Vård- och omsorgsprogrammet. Det vanligaste är att
det finns ett ungdomsgymnasium och en eller flera vuxenutbildare.
Vanligt är också att yrkeshögskoleutbildningar ingår. En eller flera
kommuner hör till ett lokalt college.

Föreningen Vård- och omsorgscollege
På nationell nivå finns föreningen Vård- och omsorgscollege som ansvarar
för kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. Föreningen består av
en styrelse där Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal,
Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, KFS och PACTA ingår. Det
operativa arbetet sköts av ett kansli.

För att få använda namnet och logotypen Vård- och omsorgscollege ska
kriterierna vara bearbetade och uppfyllda.
1. Analys/Mål
2. Samverkan
3. Infrastruktur för utbildningarna
4. Regionalt och lokalt perspektiv
5. Hälsoperspektivet
6. Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö
7. Lärformer och arbetssätt
8. Lärande i arbete
9. Kvalitetsarbete/Uppföljning
10. Samarbetsavtal och avtal om arbetsplatsförlagt lärande
Sommaren 2015 fanns det 19 regionala och drygt 70 lokala
VO-College och flera är på gång.

Mer information: www.vo-college.se

