
201021 Protokoll Validering Västs Styrgrupp 

Närvarande: Bengt Forsling, Björn Hellsten, Camilo Ciceri, Caroline Söder, Charlotte Stigh Brusin, Elin 

Jartun, Jan Theliander, Karin Jansson, Lena Holmlund, Susanne Hammarström, Kicki Mällbin, Maria 

Dejevik 

Meddelat återbud: Catarina Carlehed, Eva-Lena Albihn, Johan Lindell 

 

1. Genomgång av tidigare protokoll  

Ersättare för Nina Person: Catarina Carlehed skulle kolla upp detta men då hon inte deltog i 

dagens möte görs uppföljning vid nästa tillfälle. 

 

2.  Några nedslag i Validering Västs arbete sen senaste mötet  

a. Högskolan Väst, validering av reell kompetens för antagning  

Jan Theliander går igenom processen på Högskolan Väst, se bilaga 1. Mötet diskuterade 

behovet av samordning och gemensamt dokumentationssystem.  

 

b. YH-flex  

Björn Hellsten informerar om nya satsningen, se bilaga 1. Mötet uttrycker förhoppningar 

om att denna satsning ska generera fler tillgodoräkningar och anpassningar av utbildning 

för de individer som har relevant erfarenhet.  

 

c. BOSS  

Björn Hellsten och Kicki Mällbin informerar om pågående arbete, se bilaga 1. 

Kicki representerar Måleribranschen i BOSS. Under BOSS 1 togs det fram ett underlag för 

en branschkvalifikation och det har nu kommit fram att detta går att göras på ett enklare 

och tydligare sätt. Därför kommer det göras en ombearbetning under BOSS 2.  

Kicki representerar även GR:s branschråd förskola, som klassas som ”hangaround” i 

projektet. 

d. Valideringslyft  

Susanne Hammarström och Kerstin Claesson Callahan introducerar projektet. 

Kerstin informerade om projektet valideringslyft som nu är godkänt och påbörjas  

2020-12-01, se bilaga 2. 

Efter informationen fortsatte diskussionerna i mindre grupper, se bifogade anteckningar, 

bilaga 3. 

 

e. VO-college ESF-projekt och digitaliseringsprojekt  

Maria Dejevik informerar, se bilaga 1.  

f. Regionala snabbspår  

                      Camilo Ciceri informerar, se bilaga 4. Efterföljande frågor och kommentarer följde. 

g. Kompetensnav  

Bengt Forsling informerar, se bilaga 5. Mötet uttrycker stort intresse för projektet och  

önskemål om att liknande upplägg ska spridas till andra delregioner inom VGR. 



3. Övriga frågor 

a. Mötestider för 2021, Beslut: Under 2021 3 möten, med möjlighet att sammankalla till extra 

möte vid behov. Kicki skickar ut en Doodle för att fastställa mötestiderna. 

b. Caroline Söder informerar om att Trygghetsfonden TSL har startat ESF-Projektet ”Kompetens 

för konkurrenskraft” som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och 

företag i branscher som påverkas negativt av Covid-19, man kan gå in på www.tsl.se för att få 

mer information om projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsl.se/

