Kompetensförsörjningsinsatser
2017/2018

Kompetensförsörjningsinsatser hösten 2017
• Validering och komplettering
• Språkombudsutbildning
• Handledarutbildning
• Kompetenslyftet – timanställda 50% studier 50% arbete
• Arbetshoppet ESF projekt
• Specialistundersköterskeutbildningar
• Marknadsföringsinsatser
• Nulägesanalys ang kompetensförsörjningsfrågor

Kommunala tilläggsmedel utifrån
kompetensförsörjningsplanen 2017
2,15 milj
• Fördjupningsutbildning äldre och funktionshinderområdet
1 500 000:• Vårdpedagogik och handledning samt språkombud 300 000:• Marknadsföring av vård och omsorgssektorn 350 000:-

Utvecklingstrappa/karriärvägar
Äldreomsorg

Utbildade Leanlink 2017

Kompetensutveckling specialist undersköterska
•
•

Yrkeshögskola mot specialist
Högskola/universitet fristående kurser

• 13 ”Mest sjuka äldre
• 8 ”Demens”
• 3 ”Palliativ vård”

Kompetensutveckling fördjupning
• 8 Språkombud
• 12 Handledare steg 1+2

Fördjupningskurser:
• Äldreomsorg
• Funktionshinderområdet
• Pyskiatri
• Uppdragsutbildning

Grundläggande yrkesutbildning
Grundutbildning gymnasiepoäng:
• Vård- och omsorgskurser 1500 p (vuxen utb.)
• Vård- och omsorgsprogrammet 2500 p (gymn utb.)

Grundläggande yrkesutbildning

• 9 validerat 1500 p Fördjupning
äldreomsorg
• 2 Kompetenslyftet 50% arb.
50% studier

Validering

Grundutbildning gymnasiepoäng:
• Vårdbiträde 800 p
Validering
Linköpings kommun
linkoping.se

För dig som inte har adekvat utbildning bör du efter ett års arbete påbörja Vård- och omsorgsprogrammet.
Prioriterad kurs att börja med är ”Vård- och omsorgsarbete 1” 200 gymnasiepoäng som kan delvis valideras och kompletteras
utifrån de erfarenheter du har. Kontakta studie och yrkesvägledare på Jobb- och Kunskapstorget tel. 013 205500.

Utvecklingstrappa/karriärvägar
Äldreomsorgen

Sektorn + Leanlink

Kompetensutveckling specialist undersköterska
•
•

Yrkeshögskola mot specialist
Högskola/universitet fristående kurser

• 13 ”Mest sjuka äldre
• 8 ”Demens”
• 3 ”Palliativ vård”

Kompetensutveckling fördjupning
• 16 Språkombud
• 36 Handledare steg 1+2

Fördjupningskurser:
• Äldreomsorg
• Funktionshinderområdet
• Pyskiatri
• Uppdragsutbildning

Grundläggande yrkesutbildning
Grundutbildning gymnasiepoäng:
• Vård- och omsorgskurser 1500 p (vuxen utb.)
• Vård- och omsorgsprogrammet 2500 p (gymn utb.)

Grundläggande yrkesutbildning

• 25 validerat 1500 p
Fördjupning äldreomsorg
• 2 Kompetenslyftet 50% arb.
50% studier

Validering

Grundutbildning gymnasiepoäng:
• Vårdbiträde 800 p
Validering
Linköpings kommun
linkoping.se

För dig som inte har adekvat utbildning bör du efter ett års arbete påbörja Vård- och omsorgsprogrammet.
Prioriterad kurs att börja med är ”Vård- och omsorgsarbete 1” 200 gymnasiepoäng som kan delvis valideras och kompletteras
utifrån de erfarenheter du har. Kontakta studie och yrkesvägledare på Jobb- och Kunskapstorget tel. 013 205500.

Utvecklingstrappa/karriärvägar
funktionshinderområdet
Stödpedagog
•

Yrkeshögskola 200 YH (Nyköping distans)

•

Socialpedagog, beteendevetare etc.

Kompetensutveckling fördjupning
•
•
•
•

Leanlink
• 5 Vårdpedagogik och
handledningen
• 13 Psykiatri 2

Funktionshinderområdet
Psykiatri
Socialt arbete
Uppdragsutbildning

Stödassistent
•

Grundutbildning gymnasiepoäng
- Vård- och omsorgskurser 1500 p (vuxen utb.)
- Vård- och omsorgsprogrammet 2500 p (gymn utb.)
- Barn och fritidsprogrammet med inriktning mot
socialt arbete.

• 13 medicin 1
• 8 psykiatri 1

För dig som inte har adekvat utbildning bör du efter ett års arbete påbörja Vård- och omsorgsprogrammet eller Barnoch fritidsprogrammet. På Vård- och omsorgsprogrammet är prioriterad kurs att börja med ”Vård- och omsorgsarbetet
1” 200 gymnasiepoäng och Barn- och fritidsprogrammet ”Specialpedagogik 1” 100 gymnasiepoäng som kan delvis
valideras och kompletteras utifrån de erfarenheter du har. Kontakta Jobb- och Kunskapstorget 013 205500.

Utvecklingstrappa/karriärvägar
funktionshinderområdet
Stödpedagog
•

Yrkeshögskola 200 YH (Nyköping distans)

•

Socialpedagog, beteendevetare etc.

Kompetensutveckling fördjupning
•
•
•
•

Sektorn + Leanlink

• 7 Vårdpedagogik och
handledningen
• 14 Psykiatri 2

Funktionshinderområdet
Psykiatri
Socialt arbete
Uppdragsutbildning

Stödassistent
•

Grundutbildning gymnasiepoäng
- Vård- och omsorgskurser 1500 p (vuxen utb.)
- Vård- och omsorgsprogrammet 2500 p (gymn utb.)
- Barn och fritidsprogrammet med inriktning mot
socialt arbete.

• 13 medicin 1
• 8 psykiatri 1

För dig som inte har adekvat utbildning bör du efter ett års arbete påbörja Vård- och omsorgsprogrammet eller Barnoch fritidsprogrammet. På Vård- och omsorgsprogrammet är prioriterad kurs att börja med ”Vård- och omsorgsarbetet
1” 200 gymnasiepoäng och Barn- och fritidsprogrammet ”Specialpedagogik 1” 100 gymnasiepoäng som kan delvis
valideras och kompletteras utifrån de erfarenheter du har. Kontakta Jobb- och Kunskapstorget 013 205500.

Kompetensförsörjningsinsatser 2018
2,1 milj

Nytt för 2018 anmäl behov!
Följande insatser erbjuds enl Vård och omsorgscollege:

• Språkombudsutbildning - stöd för sina utlandsfödda kollegor
både språkligt och kulturellt.
• Validering och komplettering – för de som inte har motsvarande
1500 gymnasiepoäng i karaktärsämnen och för de som vill
komplettera med adekvata fördjupningskurser inom sitt
verksamhetsområde
• Handledarutbildning - utbildningen är uppdelad i tre steg och
främst steg 1 och steg 2 vilket motsvarar kursen Vårdpedagogik
och handledning 100 gymnasiepoäng

Validering
• ”Validering är en process som innebär en strukturerad
bedömning, värdering,, dokumentation och erkännande av
kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av
hur den förvärvats” Skollagen kap 20:30 vuxenutb. 4:24
• Steg 1 Kartläggning tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet
• Steg 2 Fördjupad kompetenskartläggning genom samtal,
självskattning, muntliga och skriftliga prov enl kunskapskraven för
kursen. Praktisk validering utifrån intyg från arbetsplatsen
• Inbjudan till språkombudsutbildning och handledarutbildning
skickas ut inom kort!

Vård och omsorgscollege
• Kvalitetssäkrar rätt kompetens inom vård och omsorg genom
samverkan mellan arbetslivet och utbildningsanordnare!
Utvecklingsområden:

• Attraktiva arbetsplatser
• Utveckling av handledarrollen
• Språkombud
• Arbetsplatslärande
• Nationell likvärdig utbildning specialistundersköterska
äldreomsorg

