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M E D B O R GA R S KO L A N E R B J U D E R

Bakgrund
Folkbildningsförbundet utbildar tillsammans med Nordiskt Valideringscentrum handledare inom studieförbunden i validering av
generella kompetenser. Detta projekt är till för alla studieförbund i
alla kommuner.
Garant för bedömning är Nordiskt Valideringscentrum. Handledarens arbete och dokumentation granskas av både intern och extern
kvalitetssäkring.

av generella kompetenser
för arbetslivet

Folkbildningsförbundet har en panel som står som garant för innehållet i »Validering av generella kompetenser för arbetslivet«.
Panelen består av representanter från:
Livsmedelsföretagen
IDEA
Arbetsförmedlingen Sverige
Folkbildningsrådet
Skolverket
Halmstad Högskola
Malmö Högskola
Samhall, HR-chef
LO
Validering Väst
SVEROK

Har du frågor så
kontakta oss på telefon

090-77 96 11
eller se vår hemsida!

www.medborgarskolan.se/umea

Validering

Hur går det till?

Valideringen synliggör erfarenheter, kunskaper och
kompentenser från utbildning, arbetsliv, hemmet
eller föreningslivet. Primär målgrupp för ”Validering i
generella kompetenser för arbetslivet” är ungdomar i
ålder 16-25 år.

Validering sker i tre steg, där deltagaren får visa sin
kompetens och sina erfarenheter på det sätt som
passar deltagaren bäst. Valideringen inleds med
en självskattning där deltagaren läser instruktioner, svarar på frågor skriftligt. Självskattningen sker
över nätet och uppgifterna kan lösas vid tidpunkter
som passar deltagaren. Självskattningen måste
vara genomförd innan nästa steg. Därefter
arbetar deltagarna i grupp om 4 personer
där de tillsammans löser olika uppgifter.
Grupparbete sker vid tider som passar
gruppen. Valideringen avslutas med
ett enskilt samtal mellan deltagaren
och handledaren. Efter valideringen
får deltagaren ett kompetensbevis
på de förmågor som uppvisats.
Kompetensbeviset styrker det
personliga brevet i CV.

Generella kompetenser
Generella kompetenser omfattar bl a kunskap om digitala medier, kommunikation, förhållningssätt, förmåga
att möta människor och samarbeta. Det synliggör
kompetens som medarbetare och ledare. Kompentensbevis utfärdas på de förmågor som
uppvisas under valideringen.

Varför validera
Främsta syftet med validering är att göra
individen medveten om och synliggöra
dennes kunskap, färdighet och kompetens.
Kompetensbeviset kompletterar CV då det
ger en tydligare bild av personen och om
personliga egenskaper. Kompetensbeviset
blir intyget som styrker det personliga
brevet.
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Läs mer om validering på

www.validering.nu

