
Validering Väst styrgruppsmöte 200224 kl. 9.00- 13.00 
Närvarande: Marja-Leena Lampinen, Björn Dufva Hellsten, Anna Lindeblad, Kicki Mällbin, Elin Jartun, 
Charlotte Stiigh-Brusin, Lena Holmlund, Catarina Carlehed, Johan Lindell, Camillo Ciceri, Caroline 
Söder (via Skype). 

 

Agenda 

1. Ordförande Marja-Leena hälsar välkommen 
Inga synpunkter på agendan. 
 

2. Presentationsrunda  
 

3. Genomgång av tidigare protokoll 
 
De punkter som inte hanns under förra mötet finns med på dagens möte. 
 

4. Punkter från styrgruppens medlemmar 
 
Valideringsbyrån Skaraborg: arbetet kommer att startas upp igen i mars. Af-spåret 
kommer att släppas helt. Fokus på validering inom komvux. Validering som en 
naturlig del vid yrkesutbildning. Framöver behov av praktiskt metodstöd från 
Validering väst. 
Nedläggning av Nobia-fabriken i Tidaholm, om 4 år (500 arbetstillfällen) 
Kommunchef har sammankallat en grupp där Johan Lindell är med. I nuläget väntar 
man på formellt beslut. Första steget att gå in med en valideringsinsats för en 
koncentrerad stor grupp. Framtida behov av metodstöd från Validering väst.  
 

5. Några nedslag i Validerings Västs arbete sen senaste mötet 
- ESF-projektet Kompetensförsörjning förskola (GR:s projekt). VV:s del är att bygga en 

valideringsmodell för barnskötare (1300 p) och förskoleassistent (500p). Modellen 
ska vara klar för testkörning i juli. Tight tidsplan men fullt möjligt. Intressant att ta 
fram en modell i den här takten. Återrapportering på mötet 4/6. 
 

- FYR-modellen, fastställd yrkesroll (assisterande tjänster etc.) Kommer bli minst lika 
stor spridning som KUB.  

- MYH på heldags-besök hos VGR och Validering Väst. Ett givande besök med många 
frågor och intressanta diskussioner. MYH har nu ett nytt uppdrag för 2020 – fortsatt 
utvecklingsarbete inom validering nationellt och regionalt.) 
För besökets agenda, se PPT.  

- 2021 nationell valideringskonferens i Göteborg.  
 

 
6. Slutföra diskussion och ta beslut kring Validering Västs strategi 



Vi slutför diskussion kring de återstående punkterna SeQf och nationell påverkan. 
- SeQF (Se PPT) 

BAS/Instegsroller där det inte finns några beskrivningar i nuläget är ”lågt hängande 
frukter”. 
Caroline kommer att sitta i MYH.S råd och föreslår att vi presenterar SeQF som ett 
komplement och inte en ersättning i nuläget. 
 
Beslut: strategiskt arbete enligt förslaget i PPT.  
 

- Nationell påverkan (se PPT) 
Ta hjälp av styrgrupp och andra organ med mer resurser. Viktigt att agendan är väl 
formulerad. Ska formuleras i text, utifrån tabell i PPT. 
 
Beslut: strategiskt arbete enligt förslaget i PPT. 
 

7. Utifrån de strategiska beslut som styrgruppen tagit kring Validering Västs 
fokusområden (punkt 4) diskutera konkreta aktiviteter för att skapa verkstad. 
 
Beslut: Utifrån de strategiska beslut som fattats gällande fokusområden godkänns 
även skrivningarna om Validering västs strategi. Med tillägget att det är viktigt att 
satsa på befintlig 
 
 
 
Validering Västs fokusområden (se bif. PPT) 
Branschvalidering 
Ta bort Detaljhandeln (den kvalar inte in i strategin) 
 
Vuxenutbildning 
 
Kock gäller även vuxenutbildningen (ta fram metodmaterial, teoretiska och praktiska 
övningar). 

 

Universitet och högskola 
Behörighet är det som vi satsar på i nuläget.  
 
KUB-modellen 
FYR-modellen 
 
 
SeQF 
 
Utveckla lämplig presentation om SeQF. 



 

8. Besluta om process och former för arbete med remissvar gällande 
Valideringsdelegationens slutbetänkande.  
Remissen är inte ute än.  
De som ska skriva runt de olika delarna bör vara klara i mitten på april. Validering 
väst tar kontakt med ansvariga för olika delar av remissen. 
Diskussion kring vem står som avsändare. Kan styrgruppen skriva under remiss-svaret 
oavsett vilka organisationer som ingår? Denna fråga tas upp igen på mötet 4/6. 
 

9. Övriga frågor 
a. Ersättare för Nina Persson 

HR-funktion. Hur gör vi detta? Kunnig och intresserad.  
Beslut:  Charlotte Stiigh-Brusin ställer frågan till HR-chef i Borås kommun. 
 

b. Validering Väst rekryterar Utbildare 
Information om rekrytering med sista ansökningsdatum 2/3. 

c. Charlotte S-B önskar att Validering Väst meddelar besök ute i delregionerna, 
så att fler kan delta när det är lämpligt. 

 
10. Mötet avslutas 
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