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Välkommen till Certifieringsceremoni 11 februari:

Vård – och omsorgscollege Fyrbodal
På torsdag får Fyrbodal den efterlängtade kvalitetsstämpel som ett vård- och omsorgscollege
innebär. Syftet är att ge Fyrbodal goda utbildningsmöjligheter med högsta relevans för jobb
inom vård- och omsorg. VO-College Fyrbodal ska arbeta för kvalitet och samarbete med
gemensamma resurser på den goda grund som redan finns.

– Det är med största glädje vi mottar denna certifiering. Det betyder mycket för arbetslivet och
utbildningarna inom vård och omsorg i Fyrbodal, berättar Christina Wennerdal regional
utbildningssamordnare på Fyrbodals kommunalförbund.
Ulrika Sjövall, representant för Nationella Föreningen Vård- och omsorgscollege, kommer att
överlämna ett certifieringsdiplom. Gäster är representanter för arbetsliv, politik och utbildning i
Fyrbodal.

Tid: 11 februari klockan 14 – 16
Plats: Lokal Brattön, Alex Gastronomi Riverside, Uddevalla.
Om Vård- och Omsorgscollege Fyrbodal: www.fyrbodal.se/voc
I VO-College Fyrbodal ingår 13 kommuner och Kunskapsförbundet Väst, NU-sjukvården, Närhälsan,
Högskolan Väst, Arbetsförmedlingen och fackförbundet Kommunal.
Syftet är att ge Fyrbodal goda utbildningsmöjligheter med högsta relevans för jobb inom vård- och
omsorg. VO-College Fyrbodal ska arbeta för kvalitet och samarbete med gemensamma resurser på
den goda grund som redan finns. Vi vill rekrytera fler, både män och kvinnor, till utbildningar och jobb
utifrån det stora behov som finns inom vård och omsorg. Tillsammans blir vi bättre och mer effektiva,
arbetsplatserna blir attraktiva med tydligt fokus på hållbart arbetsliv med möjlighet till specialisering.
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Om Vård-och omsorgscollege: www.vo-college.se
Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett koncept för samarbete mellan arbetsgivare,
fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och
omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få
jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.
För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda. VO-College jobbar
för att få fler att utbilda sig inom vård och omsorg. Nära koppling mellan utbildare och arbetsliv ska
finnas på både regional och lokal nivå och fungerar som en garanti för att utbildningarna är aktuella
och anpassade till dagens behov.
Den kvalitet som VO-College garanterar bidrar också till att studenten blir anställningsbar och att den
som redan arbetar inom vård- och omsorgsområdet får enklare tillgång till kompetensutveckling.

Välkommen!
För mer information kontakta
Christina Wennerdal, Regional samordnare Vård- omsorgscollege Fyrbodal
Telefon: 0521-72 18 82 E-post: christina.wennerdal@fyrbodal.se
Pressbild på Christina Wennerdal finns på www.fyrbodal.se/pressbilder

