Vård- och omsorgscollege är en
nationell satsning där utbildning och
arbetsliv tillsammans arbetar för en vårdoch omsorgsutbildning av högsta kvalitet.

SAMVERKAN MELLAN
UTBILDARE OCH ARBETSLIV

Utbildning för arbete inom en viktig framtidssektor
Vad är Vård- och omsorgscollege?

Varför VO-college?

VO-college är en samverkansform på
regional och lokal nivå mellan utbildnings
anordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.
Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra
ansvar och kvalitetssäkra sker ett effektivt
utnyttjande av resurser till gagn för alla.

• Vård- och omsorgssektorn står inför
utmaningar med stora pensionsavgångar
samtidigt som k
 raven på god och säker vård
och omsorg i s
 amhället ökar.

VO-college i Göteborgsregionen är inte
en ny skola eller utbildning utan ett regionalt
samarbete mellan arbetslivet och de yrkes
utbildningar som finns i regionen, både på
gymnasial och eftergymnasial nivå.
VO-college Göteborgsregionen ska bidra till
att behovet av välutbildad personal inom vårdoch omsorgsyrken i Göteborgsregionen uppfylls.

• Efterfrågan på välutbildad personal ökar
därför inom vård och omsorg. En satsning
kvalitativt och kvantitativt sker därför både
på ungdoms- och vuxenutbildning.
• VO-college agerar för att fler ska utbildas
inom vård och omsorg. Genom certifiering
kvalitetssäkras utbildningar så att eleven
blir anställningsbar och kan erbjudas tydliga
karriärvägar eller vidareutbildning på hög
skolenivå.
• Yrkesområdets status ökar.

Utbildningen sker i nära
samverkan med arbetslivet för
att möta de krav som finns i
vardagen. Den som studerar på
VO-college blir rustad för ett intressant och viktigt arbete efter
avslutade studier. Anställda inom
sjukvård, vård och omsorg erbjuds
också kompetensutveckling. En
kreativ och stimulerande arbetsoch lärmiljö är en förutsättning
liksom hälsofrämjande insatser.
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Utbildning för arbete inom en viktig framtidssektor
Vem vinner på VO-college?
Vård- och omsorgscollege ger vinster för alla
inblandade:
• Vård- och omsorgstagaren får bra vård och
omsorg med hög kvalitet.
• Arbetsgivaren får personal med uppdaterad,
behovsanpassad och kvalitetssäkrad
kompetens.
• Den studerande får en modern och attraktiv
utbildning med hög kvalitet som ger goda
möjligheter till anställning eller fortsatta
studier.
• Den studerande får garanterade APL-platser
med kompetenta handledare
• Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna, uppnår samordningsvinster samt
garanteras APL-platser med kompetenta
handledare.
• Redan anställda får möjligheter till
kompetensutveckling.

Målinriktning för samverkan i
GÖTEBORGSREGIONEN är att:
• Regionen ska kännetecknas av ett
utbildningsutbud som bygger på en nära
samverkan mellan utbildning och arbetsliv
• Ökad attraktivitet för arbete och eget
företagande inom branschen
• Hög kvalitet och kvalitetssäkring av
utbildning

www.grkom.se/
vo-college

• Hög anställningsbarhet genom uppdaterade
utbildningar

för dig som vill veta mer

om utbildningar inom Göteborgsregionen se

www.grkom.se/vo-college
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Varumärket Vård- och omsorgscollege är
en kvalitetsstämpel på samarbetet mellan
utbildningsanordnare och arbetsliv.
I Göteborgsregionens VO-college samarbetar
GR-kommuner, Västra Götalandsregionen,
vårdföretag, fackförbundet Kommunal och
utbildningsanordnare för att utbildningen ska
få största möjliga spets och bredd.
Idag finns flera certifierade lokala
VO-college i Göteborgsregionen:
se www.grkom.se/vo-college

www.grkom.se/vo-college

