
Validering i Västerbotten
Konferens om kompetensförsörjning



09.15-09.45 Kompetensförsörjning och validering
Validering i Västerbotten (ViV)

09.45-10.25 Myndighetssamverkan om validering
Marcus Karlsson och Svante Sandell Myndigheten för yrkeshögskolan
Geoff Erici, Skolverket
Maria Ljung Westin, Tillväxtverket

10.25-10.30 Paus

10.30- 10.50 Vård och omsorgscollege
Kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv - med fokus på kompetensförsörjning.
Lena Lundqvist, regional processledare, Region Västerbotten

10.50-11.30 ValiWeb VUX, historik, nuläge och framtid
Kartläggning, validering och kompletterande utbildning
Gunnar Sandström, enhetschef ValiWeb, Karin Christensen, valideringshandläggare ValiWeb

11.30-12.00 Frågestund och samtal i mindre grupper
Samtalsledare ansvarar för dokumentation i gruppdiskussionerna



12.00 -13.00 Lunch

13:00-14.00 Branschvalidering och kvalifikationer - valideringens betydelse för arbetslivet

Vad är en kvalifikation?
Hans Almgren, Myndigheten för yrkeshögskolan
Vad är en branschvalidering?
Helén Björnsdotter, Myndigheten för yrkeshögskolan
Varför utveckla modeller för branschvalidering?
Jörgen Bergwall, Nordiskt Valideringsforum

14.00-14.30 Branschvalidering industri
Henrik Smedmark, Trä- och möbelföretagen

14.30.14.50 Paus med fika

14.50 - 15. 30 Samtal i mindre grupper
Samtalsledare ansvarar för dokumentation i gruppdiskussionerna

15.30-16.00 Summering och nästa steg
Thomas Berglund och projektgruppen



Med validering avses en strukturerad process som innehåller 
en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till 
ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur 
det har förvärvats.
Ändringen i skollagen träder i kraft 2023-01-01
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Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Valideringsdelegationen genom uppdrag från regeringen föreslår

Regional nivå:

• Finnas ett tydligt mandat för regionerna - Kompetensförsörjning är en grunduppgift för 
regionerna
"Regionerna bör driva på, samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer när 
det gäller validering. Regional samverkan om validering kan bidra till likvärdig tillgång till 
validering mellan kommuner och att systemet för validering hålls ihop."

• Alla regioner i Sverige har ingått i det nationella projektet Valideringslyft (ägs av MYH) och har 
fått i uppdrag från nationell nivå att ta fram en regional handlingsplan



Regionala utvecklingsstrategin



Projektet valideringlyft, alla regioner

Regional handlingsplan
Huvudmål: Stärka möjligheterna för kommuner att i 
samverkan erbjuda validering till fler och inom fler 
utbildningsområden samt Stärka möjligheterna till 
välfungerande branschvalidering inom de branscher där 
goda förutsättningar finns

Delmål 1: Formulera och förankra en gemensam målbild 
och handlingsplan (få ett mandat från berörda aktörer)

Delmål 2: Inta en samordnade roll för att stärka 
samverkan och samnyttjande av resurser

Delmål 3: Initiera och stötta relevanta utvecklingsinsatser



ViV Projektets målgrupp

• Västerbottens läns 15 kommuner, främst rektorer, studie-och yrkesvägledare

• Yrkeslärare på kommunala vuxenutbildningar

• Aktörer från branschorganisationer



ViV - Projektets effekter på lång sikt

• Leda till en effektiv och hållbar regional struktur för validering

• Fler individer i regionen får sin kompetens validerad

• Validering blir ett effektivt verktyg/metod för kompetensutveckling/kompetensförsörjning 
och det livslånga lärandet.

• Förkortad utbildningstid och personer blir snabbare anställningsbara

• Små kommuner samverkar och samnyttjar resurserna i högre grad

• De som har yrkeskunskaper men saknar formell utbildning yrkesbevis eller liknande, får sin 
kompetens erkänd och formaliserad

• Att arbetsgivare i högre utsträckning än idag förstår nyttan med validering både utifrån sin 
egen kompetensförsörjning men även ur ett personalperspektiv.



Några aktiviteter i ViV

Fördjupa det påbörjade kartläggning-och 
behovsanalysarbetet

• Identifiera förutsättningar och intressen hos 
projektets målgrupper

• Fånga upp behov och förväntningar på regionen

• Upparbeta kontakter med nätverk relevanta för 
validering inom vuxenutbildning och branscher.

Samordna utvecklingsarbetet så att resurserna 
används mer rationellt och kommer fler till nytta 
samt för ökad likvärdighet

• stödja utveckling av samverkan

• stärka möjligheterna för kommunerna att erbjuda 
validering till fler och inom fler utbildningsområden

Öka kunskapen om validering och livslångt lärande.

• Marknadsföra och sprida information om 
validering

• Stödja gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser

• Föra in validering i strategiska diskussioner

• Konferens 2023 & 2024

Applicera och implementera arbetsmodellen för 
ValiWeb på ytterligare en eller flera 
yrkesinriktningar



Projektets effekter på kort sikt

1. En gemensam regional målbild kring parternas 

roller i arbetet med validering.

2. Ökad kunskap och förståelse om validering och 

dess betydelse i det livslånga lärandet och för 
kompetensförsörjningen.

3. Stärkta möjligheter för kommuner att erbjuda 
validering till fler och inom fler utbildningsområden.

4. Stärka möjligheter till väl fungerande 

branschvalidering inom de branscher där goda 
förutsättningar finns.

5. Ökad kommunal samverkan och samnyttjande
av resurser i syfte att öka likvärdigheten och 

möjligheten att erbjuda validering till fler i hela 
länet.
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Summering och nästa steg.
Tack för idag!


