
200604 Protokoll Validering Västs Styrgrupp  

Närvarande: Marja-Leena Lampinen, Björn Dufva Hellsten, Anna Lindeblad, Kicki Mällbin, Elin 

Jartun, Charlotte Stiigh-Brusin, Jan Theliander, Johan Lindell, Camillo Ciceri, Caroline Söder, Eva-Lena 

Albihn, Karin Jansson 

Meddelat återbud: Bengt Forsling, Catharina Carlehed, Lena Holmlund 

 

1. Genomgång av tidigare protokoll 

Ersättare för Nina Persson: Catarina har meddelat att hon inte fått tag i någon ersättare för 

Nina Persson. Personalchefsnätverket är hårt belastade pga covid-19. Catarina uppmanar oss 

andra att komma med förslag på ersättare. Charlotte har skickat frågan till HR-chef i Borås, 

men inte fått svar än. Vi avvaktar Charlottes återkoppling. 

 

2. Några nedslag i Validering Västs arbete sen senaste mötet 

a. Kompetensförstärkning Förskola – går det att ta fram en modell på kort tid 

och hur går det i så fall till?  

Arbetet med valideringsmodellen är snart i hamn och har rönt stort intresse. I 

september utbildar Maria Dejevik de första yrkeslärarna, SYV och 

valideringshandledarna. Under framtagning av modellen har avstämning 

skett med SKR, Kommunal och Skolverket. (Se PPT) 

b. VGR ansökan 

Björn informerar om inskickad ansökan, nytt för denna omgång är ett avsnitt 

om covid-19 och hur verksamheten kan ge stöd i förhållande till pandemin 

och dess konsekvenser (se PPT) 

c. BOSS-projektet  

Validering Väst är fortsatt med in i förlängningen av BOSS-projektet. Kicki är 

representant för Måleribranschen och Barn och fritid (GR). Björn är 

upphandlad seniorexpert i projektet. BOSS är ett utmärkt sammanhang för 

nätverkande och kunskapsutbyte. (se PPT) 

d. SeQF arbete  

Björn berättar om pågående SeQF-arbete (se PPT) 

e. YH flex  

Björn informerar om YH-flex-projektet som är i sin linda. (se PPT) 

 

3. Covid 19 

a. Kort beskrivning av vad VV gör med anledning av Covid-19 

(se PPT) 

b. Diskussion kring vad VV kan göra ytterligare 

Mötet diskuterade mer konkreta delar där Validering Väst kan vara ett stöd 

på olika sätt. Det konstaterades att det i nuläget krävs att vi tänker fortsatt 

långsiktigt. De förslag som framkom under diskussionen kommer ligga till 

grund för fortsatt diskussion vid nästa styrgruppsmöte. Mötet uppmanades 



att utifrån förslagen återkomma till Validering Väst med kontaktuppgifter till 

nyckelpersoner genom att maila Kicki. (Se bild och PDF) 

 

4. Remissvar SOU 2019:69.  

Återkoppling och nästa steg 

Björn gick igenom processen så som den har sett ut. Remissvaret skickades ut innan 

mötet.  

Beslut: Validering väst skickar in remissvaret i eget namn och hänvisar till att 

avstämning och diskussion har skett med styrgruppen. 

 

5. Övriga frågor 

a. Ny ordförande 

Marja-Leena berättar att hon ska sluta sitt arbete på VGR, vilket innebär att 

hon lämnar rollen som ordförande i Validering Västs styrgrupp. En ny 

representant från VGR kommer att ingå i styrgruppen (namn ej klart dd) men 

kommer inte att vara ordförande. Förslag på ny ordförande är Jan Theliander, 

Högskolan Väst. 

Beslut: mötet väljer Jan Theliander som ny ordförande för Validering Västs 

styrgrupp. 

b. Övrigt  

Inga övriga frågor. 

 

 


