
Samordnar och stödjer utvecklingen av Gävleborgs hållbara, strukturerade och 
långsiktiga valideringsarbete i samverkan med aktuella aktörer 

Validering Gävleborg



Validering Gävleborg

• Region Gävleborg – 10 kommuner

• Drygt 290 000 invånare

• Flertalet valideringsprojekt i länet under många år

• Politiskt beslut 2016

• Validering Gävleborg startade januari 2017

• Validering - en integrerad del regionens kompetensförsörjningsarbete

• Kopplat till regionens bristyrkesområden

• Årlig uppföljning av genomförd validering

• Byggt utifrån Valideringsdelegationens vägledning för aktörer på regional nivå

• Webbsida: https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-

kompetensforsorjning/validering-gavleborg/

Kort bakgrund…..

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/validering-gavleborg/


Mål

Genom regionalt samarbete öka: 

- antalet valideringar

- tillgången till validering

- kvalitéten i validering

Avgränsning hittills:

- Vuxenutbildning

- Arbetsförmedling

Samordna och stödja utvecklingen av ett hållbart, strukturerat

och långsiktigt regionalt valideringsarbete i samverkan med aktuella aktörer 
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Skolverket; Stöd och verktyg inom validering

https://www.skolverket.se/download/18.1955856416fadd897a149b/1580128950947/Kompetenskartlaggningsformul%C3%A4r_Skolverket1.docx
https://www.skolverket.se/download/18.1955856416fadd897a149c/1580128981510/M%C3%A5lgruppsanpassat%20kartl%C3%A4ggningsformul%C3%A4r_Skolverket2.docx
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a74185751/1538722300592/exempel-studieplan.docx
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a74185751/1538722300592/exempel-studieplan.docx
https://www.skolverket.se/download/18.1955856416fadd897a149d/1580129018997/Utredning%20om%20tillgodor%C3%A4knande__Skolverket3.docx
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a74185751/1538722300592/exempel-studieplan.docx
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a74185751/1538722300592/exempel-studieplan.docx
https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a74185751/1538722300592/exempel-studieplan.docx
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/stod-och-verktyg-inom-validering


Kommunal vuxenutbildning 
och Arbetsförmedling

Antal validerade individer 2017-2019 uppdelad på anordnare
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Samverkan med aktörer på flera nivåer
Aktuellt just nu…..

Internationell nivå

• Nordiskt projekt NURIS II inom vård och omsorg

Nationell nivå

• Projekt Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan (BOSS)

• Projekt Valideringslyft – en nationell och regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning

• Projekt Validering Vård och Omsorg (VVO)

Regional nivå

• Integrerad del i regionalt kompetensförsörjningsarbete

• Regionalt rektorsnätverk för vuxenutbildning i Gävleborg samt arbetsgrupp validering

• VO College Gävleborg

• Teknikcollege Gävleborg och Hälsingland  

• Projekt ValidX (avslutas 21-01-31) 

• Projekt Yrkesutbildning Hälsingland

• Årlig uppföljning av genomförd validering i länet

• Kontinuerlig utveckling av webben Validering Gävleborg

Lokal nivå just nu

• Projekt Mervärdet

• Workshops och lokal uppföljning



VALIDERING INOM VÅRD-
OCH OMSORGSCOLLEGE 

GÄVLEBORG
DEL AV REGIONALA UTVECKLINGSARBETET INOM VALIDERING

VÅRD- OCH OMSORG ÄR STÖRST MEN INGEN ”EGEN Ö”

ORGANISATION OCH SYSTEM ÖVERLAPPAR

VINSTER MED ÖVERGRIPANDE FOKUS





BESLUTAD ÅTGÄRDSPLAN 19-11-19
UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR ÖKAD LIKVÄRDIGHET OCH 

KVALITET I GENOMFÖRANDET:

• Tydligt uppdrag för SYV och att SYV genomför den översiktliga kartläggningen

• Fördjupad kartläggning särskiljs från teoretisk bedömning

• Resultatet från översiktlig och fördjupad kartläggning dokumenteras

• Praktisk bedömning genomförs alltid i kurser som innehåller praktiska moment. 
(Vetenskapliga studier har visat att många år i yrket inte garanterar rätt kunnande.)

• Trepartssamtal genomförs ute på arbetsplats alternativt genom telefon/videosamtal 
under den praktiska bedömningen

• Valideringshandledaren lämnar alltid en skriftlig och utförlig dokumentation till 
ansvarig lärare – inte bara checka av utifrån lista

• Individen ges möjlighet att välja och påverka på vilket sätt hen vill lyfta fram sitt 
kunnande; muntligt, skriftligt eller sammankopplat med praktiska moment

• Fortsatt utveckling av flexibla och kompletterande utbildningsmöjligheter sker i 
regional och branschövergripande dialog.

• Regionalt nätverk för nyckelpersoner och rektorer sammankallas en gång per år i 
samarbete mellan processledare och Validering Gävleborg



FORTSATT ARBETE 
REGIONALT & LOKALT
• Regionalt valideringsnätverk VOC 

• SYV, vårdlärare och andra nyckelpersoner i valideringsprocessen

• Erfarenhetsutbyte

• Inspiration från andra

• Öka motivationen att arbeta vidare med validering lokalt

• Nov-20: avstämning av läget lokalt och diskussion kring fortsatt 
arbete regionalt och lokalt

• Jan/feb-21: uppföljning och fortsatt planering

• Kommunikation och information validering
• Förbättra information hos utbildarna kring validering på t ex webben

• Informera och kommunicera validering till arbetsgivare


