
 

Cirkulärnr: 1998:175 

Diarienr: 2786/1998 

Handläggare: Gert Alaby 

Eva Palmheden Kalms 

Sektion/Enhet: Äldreberedningen & Kompetensprojektet 

Datum: 1998-11-06 

Mottagare: Personalfrågor 

Äldreomsorg 

Gymnasieförvaltningar 

Gymnasieskolor 

Omsorgs- och handikappfrågor 

Länsförbunden 

Rubrik: Information till elever som skall välja gymnasieprogram 

Bilagor: Informatörsmaterial "Fler unga till vården 

Broschyren "Tankar från några som valde vården" 

Underlag till OH-bilder 

Kopia på annons i Gymnasieguiden 

Beställningsblankett 



 1998:175 
 
 
 
 
 

  

 
Äldreberedningen 1998-11-06 
Kompetensprojektet 
Gert Alaby 
Eva Palmheden Kalms 

 

 Personalfrågor 
Äldreomsorg 
Gymnasieförvaltningar 
Gymnasieskolor 
Omsorgs- och handikappfrågor 
Länsförbunden 

 

 

 

Information till elever som skall välja gymnasieprogram 
Svenska Kommunförbundets äldreberedning har uppdraget att överväga hur 
god kvalitet i vård och omsorg kan uppnås med de demografiska och eko-
nomiska förutsättningar som råder framöver. Beredningen har valt att lyfta 
fram personalförsörjningsfrågorna. I Kompetensprojektet görs analyser av 
det långsiktiga rekryteringsbehoven inom bl.a. äldreomsorgen. Att intressera 
fler för grundutbildningarna inom vård och omsorg är nödvändigt för att för-
bättra rekryteringsmöjligheterna framöver. 

Tillsammans med Landstingsförbundet och i samverkan med Svenska  
Kommunalarbetareförbundet har vi utarbetat bifogade material ”Fler unga 
till vården”. Det riktar sig till dem som skall informera högstadieelever som 
står inför sitt val av gymnasieprogram. Till informatörsmaterialet finns också 
några underlag för OH bilder som hjälp vid presentation. 

Tillsammans med Landstingsförbundet har vi också utarbetat broschyren 
”Tankar från några som valde vården” som vänder sig direkt till ungdomar 
som skall välja gymnasieprogram. I den presenteras fyra unga människor 
som valt att arbeta inom vård och omsorg. Kortfattad information om om-
vårdnadsprogrammet och arbetsmarknaden finns också. 

I informationen ingår också annonser i tidningen Gymnasieguiden 1/98 och 
Dagens Nyheters gymnasieguide, bilaga till Dagens Nyheters riksupplaga 
den 2 november. 
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Det är vår förhoppning att detta material skall komma till användning vid 
möten mellan människor som är verksamma inom den kommunala vården 
och omsorgen och elever vid högstadieskolorna. Många har understrukit att 
det viktigaste inslaget i information till elever som skall välja utbildningsväg 
är personliga möten med unga människor som eleverna kan identifiera sig 
med. Formerna för detta kan vara många. Bilagt material kan ge bakgrund-
kunskap och något att ta med hem och läsa efter en information där det per-
sonliga mötet är det centrala. 

Bifogat material skickas också tillsammans med ett gemensamt brev från 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet till SYO-konsulenter i grund- 
och gymnasieskolor. 

Beställning 

Ytterligare exemplar av dessa material kan beställas från Svenska Kommun-
förbundet, utredningssektionen, Cecilia Sundberg tfn 08-772 44 52, fax 
08-640 41 63, e-mail cecilia.sundberg@svekom.se. Materialet är gratis, men vi 
debiterar portokostnaden.  
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