
 

210616 Protokoll Validering Västs Styrgrupp 

Närvarande: Björn Dufva Hellsten, Charlotte Stigh-Brûsin, Jan Theliander, Johan Lindell, Camillo 

Ciceri, Caroline Söder, Karin Jansson, Bengt Forsling, Lotta Naglitsch, Catarina Carlehed, Anna-Lena 

Johansson, Åsa Vikner, Christian Lundell, Conny Larsson,  Anna Lindeblad, Eva Lotta Petersson, Maria 

Dejevik, Kicki Mällbin 

 

1. Ordförande Jan Theliander öppnade mötet 

 

2. Presentationsrunda 

Alla presenterade sig och lite extra fokus på de nya styrelsemedlemmarna Åsa Vikner, 

Christian Lundell och Conny Larsson. 

 

3. Föregående protokoll 

Inget att ta upp från föregående möte. 

 

4. Validering Västs ansökan om driftsbidrag till VGR och kopplingen till RUS 2030  

Kicki gjorde en noggrann genomgång hur Validering Västs ansökan sett ut denna omgång.  

Ansökan utgår från vår strategi. A) Påverka beslutsfattare nationellt. B) Arbeta med metoder 

och processer där det finns goda förutsättningar. 

 

Inför ansökan skickades mail till styrgruppen med förslag på små ändringar.  

Svar och reflektioner från utskicket: Var finns arbetsgivarna i strategin? Lägga till aktörer i 

delregionerna? Vilka fokusområden är aktuella från delregionerna? Dessa reflektioner 

bordläggs och kommer tas upp på nästa styrgruppsmöte.  

 

Validering Väst kommer ha visionsdagar 20–21 oktober och ska då arbeta med Tankar kring 

revidering av strategin utifrån RUS 2030. (Beslut i styrgruppen senast april 2022.) 

Inspel från gruppdiskussion 1 med tanke på RUS 2030:  

Björns grupp:  

Fokusera på att få till helheter, validering med kompletteringar.  

Hur ska vi få med arbetsgivare på tåget? Det finns en oro för att validerad personal med 

kompetensbevis/ intyg lämnar verksamheten. 

Arbeta med den språkliga dimensionen när man pratar validering för att lyfta fram 

synliggörandet av kompetensen och inte bedömningsperspektivet då det skrämmer möjliga 

validander. 

Stegförflyttningar inom företag är en del som är viktig att arbeta vidare med. 

 

Kickis grupp:  

Paketeringen av valideringen visa nyttan för arbetsgivare.  

Behovet av en tydlig kommunikation utifrån Validering Västs websida.  

Lägga tydliga handlingsplaner kopplade till strategin och tydligt visa vilka resurser som krävs. 

Validering ska inte stå för sig själv utan tydligt att det är en del i kompetensförsörjningen. 

Marknadsbearbetning som tredje ben i strategin? 

 

 



 

Jans grupp:  

Arbeta med att det ska bli mer känt det som görs inom validering.  

Lyfta valideringsfrågor regionalt och nationellt i politiken. 

Hur kan vi länka samman olika aktiviteter och projekt för att det ska bli mer robust. 

 

5. MYH:s rapport Läge och utveckling av validering nationellt och regionalt  

Björn berättade om rapportens highlights.  

Det finns brister i statistiken från olika utbildningssystem.  

Antal yrkesroller som går att validera ökar (61 till 100 på två år) 

På KomVux dominerar valideringar inom Vård & omsorg och Barn & fritid (98%). 

YH- flex försöksverksamhet är lyckad.  

SeQF intresset ökar. 

 

 

6. Pilotprojekt Yrkestrainee  

Lotta berättade om Treårig pilot inom VGR: Yrkestrainee-Lärlingsutbildning som 

valideringsmetod samt anställning under utbildningstiden. 

 

Inspel från gruppdiskussion 2 utifrån möjligheter och utmaningar Yrkestrainee:  

Björns grupp:  

Spännande projekt, utbud och efterfrågan på ett konkret sätt utifrån behov. 

Hur löser man mottagarkompetensen? 

Hur kopplar man samman delaktöreran med SFI för att de ska bli bra kvalité på 

språkinlärningen? 

 

Jans grupp: 

Oerhört intressant, ett spjutspetsprojekt. 

Lotta var med i gruppen så deras samtal var övervägande frågor som riktades till Lotta ang. 

rekrytering etc. 

  

Kickis grupp: 

Paketeringen är viktig, att den är tydlig. 

Måste jacka i andra insatser. Kan ta bort stuprörsaktiviteter. Utmaningar när det inte finns 

ett yrkespaket eller gymnasieprogram för yrken. 

 

7. Informationspunkter 

a. Delregionala nedslag (Anna, Kicki) Samarbete STOLÖ, Textilhubben, AME-chefsnätverk i 

Fyrbodal, STEG, Borås testar BoF 

b. Valideringslyft uppdatering (Björn) Genomförandefasen star 1 maj. Hittills har det inom 

projektet genomförts uppstarts workshop  

c. MYN, Måleribranschen (Kicki) Boss-projektet. SeQF, ansökan om inplacering i augusti. 

(Validering i Produktion) ViP projektet. 

d. Kompetensförstärkning Förskola (Maria) Förlängt till december. Spridning både regionalt 

och nationellt.  

e. Vård och omsorg (Maria) Metodmaterialet är klart för en pilotfas och att digitaliseras. 

Workshops kommer hållas i höst. Fyrbodal och Skaraborg har redan genomför workshops.  

 



 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

 

Nästa styrgruppsmöte är planerat till 27 oktober 


