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Validering Gävleborg
Regional stödstruktur för validering

• Validering Gävleborg

• Integrerat i regionens kompetensförsörjningsarbete

• Mål i RUS 2013-2020 + 2020-2030

• Valideringsarbetet inom vuxenutbildning i Gävleborg

• Regionalt rektorsnätverk för vuxenutbildning i Gävleborg

• Regional arbetsgrupp validering 

• Gemensam regional valideringsprocess

• Gemensam informationstext till kommunernas hemsidor

• VO College Gävleborg
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Kursmoment

Skolverket; Stöd och verktyg inom validering

Valideringsprocess

Vuxenutbildning i Gävleborgs län

Förutsättning: Elevens eget ansvar och aktiva medverkan i processen.

https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/grundforfattning/2014:120
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://kartlaggningsverktyget.skolverket.se/start
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


Resultat som uppnåtts

Ett gott exempel från Gävle

Vårdbiträdet Elisabeth validerar och kompletterar till undersköterska.

Förkortad utbildning

Hudiksvall 2021

Vård och omsorg 15 elever har validerat hel kurs (100-200p)

20 elever har validerat APL 

5 elever validerat APL i både Voms1 och Voms 2 vilket förkortat utbildningen med 12v

Gävle 2020

Vård och omsorg 29 män och 59 kvinnor har förkortat sin utbildning med upp till 1 år

Barnskötare 1 man och 14 kvinnor

Restaurang 1 kvinna



Vinster med validering

Vinster för individen

• Mindre studielån

• Individuellt anpassad utbildning

• Snabbare ut i arbetslivet

• Förkortad väg till självförsörjning

• Stärkt självkänsla

• Stolthet - Glädjen att lyckas

Vinster för utbildningsanordnaren

• Förkortad utbildningstid öppnar antagning av fler elever

• Högre måluppfyllelse

• Ökad motivation hos eleverna

Vinster för regionen

• Livslångt och livsvitt lärande

• Etablering på arbetsmarknaden

• Egen försörjning

• Yrkesväxling och omställning

• Tillträde till utbildning

• Förkortad tid i utbildning

• Kompetensutveckling för anställda

• Kompetensförsörjning i arbetslivet

• Pusselbit i kompetensförsörjningsarbetet

• Lägre samhällskostnader



Så här går processen validering 
och kompletterande utbildning till

Hudiksvall och Gävle



Framgångsfaktorer

• Ledningens möjliggörande och organisation

• Vilja, nyfikenhet, mod och engagemang

• Samverkan och samarbete (lokalt och regionalt)

• Syn på lärande och kunnande

• Våga se helheten

• Förändrat och flexibelt arbetssätt

• Snabba kommunikationsvägar

• Korta avstämningsmöten

• Studievägledning

• Introduktion av ny personal

• Våga starta

• Nyttja befintligt metodmaterial (vård och barnskötare)

• Individuell och flexibelt kompletterande utbildning

• Skolverkets valideringsutbildning

• Kontinuerlig kompetensutveckling 

• Valideringshandledarutbildning

• Komvux för stärkt kompetensförsörjning

• Regionalt rektorsnätverk för vuxenutbildning i Gävleborg

• Arbetsgrupp validering



Nästa steg…..
RUS 2020-2030

➢”Insatser som bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.”

➢”Insatser som bidrar till att utbildningstiden för individen förkortas genom nationellt giltig validering av reell kompetens.”

• Regional handlingsplan för validering och kompletterande utbildnings inom vuxenutbildning 2021-2022

• Fortsatt implementering av gemensam regional valideringsprocess

• Fortsatt arbete med pågående piloter (vård, barnskötare, restaurang)

• Nya pilotområden

• Inledande kartläggning av samtliga antagna elever till yrkesutbildning

• Flexibelt intag till validering löpande under året

• Noder för validering och kompletterande utbildning

• Samverkan med yrkesgymnasiet

• Fortlöpande kompetensutveckling och regionala inspirationsdagar

• KomVux-Flex

• Strategisk kompetensplanering i företag



Marianne Andrén Strateg, Region Gävleborg, Validering Gävleborg

Kerstin Olsson Palmqvist Rektor, Vuxenutbildningen i Hudiksvall

Birgitta Fransson Lärare, Vuxenutbildningen i Hudiksvall

Monica Hansson Rektor, Vuxenutbildningen i Gävle

Tack för visat intresse!

Validering Gävleborg

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

