
NATIONELL VALIDERINGSKONFERENS  
– FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

Valideringsdelegationen har drivit på utvecklingen under fyra år. Vad händer nu när de 
avslutar sitt uppdrag?

Välkommen till en konferens för att diskutera det fortsatta arbetet med validering som 
ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå. Du får också 
möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte. 

NÄR: 27-28 januari 2020. Vi startar och slutar med lunch. 
VAR: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö.

Vänligen sprid även vidare till relevant representant från din organisation och relevanta 
aktörer i din region.

Det finns ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 20 december 2019. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

27-28 JANUARI 2020  |  VÄXJÖ KONSERTHUS
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11.30 Registrering och välkomstlunch

13.00 Välkomna 
 Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region 

Kronoberg

13.15 Vikten med validering 
 Christian Magnusson, Utbildningsdepartementet,  

gymnasie- och vuxenutbildningsenheten

13.35 Valideringsdelegationens förslag
 Elin Landell, kanslichef  tidigare Valideringsdelegationen

14.20 Myndigheten för yrkeshögskolan berättar om 
hur de planerar att stötta arbetet med valide-
ring i väntan på ett mer permanent system 

 Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för  
yrkeshögskolan

14.50 Utbildningar, stöd och verktyg om validering
 Marcello Marrone, enhetschef, Skolverket

15.05 Fika 

PROGRAM 27 JANUARI 2020

INFORMATION
Tid och plats
27-28 januari 2020 på Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 
10-14, Växjö.

Avgift
Konferensen är avgiftsfri. 

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken på inbjudan. 
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 20 december 2019.  
Antalet platser är begränsat, efteranmälan i mån av plats.  
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har erhållit 
bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta kurskansliet.

Avanmälan
Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se   
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Information
Ändringar i programmet kan förekomma. För information kring 
program kontakta Zekija Mujcic, zekija.mujcic@kronoberg.se. 
För information kring din anmälan kontakta kurs@kronoberg.se
Hela vårt kursutbud hittar du på www.regionkronoberg.se

Övrigt
Kurslokalen är tillgänglighetsanspassad i möjligaste mån.  
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Vänligen kontakta Region 
Kronobergs kurskansli, kurs@kronoberg.se tfn 0470-58 34 00.

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund 
lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildnings-
registret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts 
inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. 
Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@
kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

Välkommen!

09.00 Vad hände igår?
 Moderator, Svante Sandell

09.10 Arbete med validering – Inspiration från Norden 
 Fjóla María Lárusdóttir, Education and Training 

Service Centre (ETSC) Island och Margrethe Marstrøm 
Svensrud, Sektionsledare, Sektionen för kompetensutveck-
ling arbetslivet, Kompetanse Norge

10.10 Fika 

10.40               Seminarium – tre parallella spår

SEM 4.  Högre utbildning. Hur arbetar lärosätena  
med bedömning av reell kompetens? Hur bidrar  
tillgodoräknande och bedömning av reell  
kompetens till ett livslångt lärande?  

SEM 5.  Nordisk validering. Hur arbetar Norge och 
Island med validering?

 
SEM 6.  Myndigheten för yrkeshögskolans arbete 

med tillgodoräknande och kvalitet i  
valideringsprocessen.  

11.40 Återrapportering från miniseminarierna 
 Tre rapportörer

12.00  Arbetet framåt för myndighetssamverkan om 
validering

 Christer Bergqvist, MYH, Marcello Marrone,  
Skolverket och Susanne Wadsborn-Taube, UHR

12.20 Panelsamtal – hur ska fler individer få sin 
kompetens validerad?

 
13.00 Konferensen avslutas
 Moderator, Svante Sandell

 Lunch

15.35 Seminarium – tre parallella spår 

SEM 1.  Arbetet med branschvalidering
 Myndigheten för yrkeshögskolan tillsammans 

med branschföreträdare berättar om sina  
erfarenheter från BOSS-projektet. 

SEM 2.  Branschvalidering – hur fungerar det i verk-
ligheten på ett företag? Enklare vägar till jobb 
och kompetensförsörjning.

SEM 3.  Validering inom ramen för vuxenutbildning 
När branschen validerar tillsammans med utbild-
ningen. Vård- och omsorgscollege och svensk 
industrivalidering tillsammans med vuxenutbild-
ningsenheter ger oss inspiration.

 
16.35 Återrapportering från miniseminarierna 

16.50 Sammanfattning av dagen  
Moderator, Svante Sandell
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ANMÄL DIG HÄR

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=39b374d9d180
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=39b374d9d180

