
Validering Väst styrgruppsmöte 190313 
Närvarande: Björn Dufva Hellsten, Kicki Mällbin, Lena Holmlund, Johan Lindell, Catarina Carlehed, Jan 
Theliander, Ann-Sofie Arvidsson, Charlotte Stigh-Brüsin.  

Ej närvarande: Marja-Leena Lampinen, Elin Jartun, Anna Lindeblad, Camilo Ciceri, Eva-Lena Albihn, 
Karin Jansson, Nina Persson. 

 

1. Välkomna och presentationsrunda 

 
2. Bakgrund Validering Väst och dess uppdrag: se presentation 

Reflektioner från gruppen:  

• bra att lärosätena är igång,  
• Nationell förankring är viktigt 
• Hur kan man arbeta för att hitta ett gemensamt språk och kopplingar mellan 

bransch- och utbildning?  
• Vad händer när Valideringsdelegationens uppdrag upphör dec 2019? 

 
3. Styrgruppens syfte och medlemmarnas roller: se presentation 

 
Reflektioner från gruppen: 

• Styrgruppens roll bör vara att kratta manegen, prioritera, behov av arbetsgrupper 
• Medlemmarna i styrgruppen har olika förutsättningar och olika mandat, 

ambassadörernas roll blir viktig 
• Är detta både en styrgrupp och en arbetsgrupp, kan detta klargöras på något sätt? 

 

Efter vidare diskussion utkristalliserades följande: 
Validering Väst är en liten organisation vilket gör att en struktur med både styrgrupp och fast 
arbetsgrupp inte är möjlig. Validering Väst är hela tiden inblandad i ett stort antal olika 
aktiviteter där Validering Västs roll skiljer sig mycket mellan aktiviteterna allt från att vara 
projektägare till att endast delta som expert i viss del av aktiviteten.  
Validering Västs styrgrupp ska omvärldsbevaka och fånga upp möjligheter och behov, 
prioritera, sprida och ”kratta manegen” (innebär att stärka förutsättningarna för 
utvecklingsarbete relaterat till validering).  
Nya förslag till skrivning diskuterades. Björn tar med förslag till ny skrivning till Marja-Leena 
för diskussion och ev. godkännande. 

Beslut: Validering Väst tar fram ett kort presentationsmaterial (PPT) för styrgruppen så att 
medlemmarna kan prata om Validering väst strategiskt i de forum de deltar. 
 
 

4. Kort överblick över validering i Sverige och i Västra Götaland: se presentation. 
 
Reflektioner från gruppen: 

• Behov av långsiktig plan för hur VV ska fokusera.  



• Dialoger med Skolverket – hjälp i regionen att driva valideringsfrågor 

 

5. Vilka ingångar till valideringsfrågor finns inom respektive verksamhet? 

Diskussioner i grupp. Individuell dokumentation skickas in till Kicki 
(kicki.mallbin@valideringvast.se ) på sittande möte.  
 
 

 

6. Diskussion om styrgruppens arbete framåt 

o Träffar per år: 3 träffar 2019, därefter utvärdering om det ska vara 2/år eller fler.    
o Aktiviteter mellan styrgruppsmöten? Vid behov Skypemöte för avstämning. 

I dokumentation efter möte också lägga med ett tema inför nästa träff.  
o Ersättare vid egen frånvaro: ingen enighet kring denna fråga och eftersom fem 

personer var frånvarande bordläggs frågan till nästa möte. 
o Lämna in förslag till punkter på agendan: görs via mail. 
o Annat 

Agendan behöver komma ut i god tid. Tid för förberedelse innan mötet är viktigt för 
att komma vidare från varje träff.  
Allas kontaktuppgifter ut till gruppen.  
 

7. Inför nästa möte 

Utifrån skrivningen ”samla in, analysera och prioritera områden där det finns förutsättningar 
för att växla upp eller börja med validering”, skickas punkter in till Kicki 
(kicki.mallbin@valideringvast.se ) senast 190630. 
VV skickar ut frågor för att konkretisera denna punkt.  
 

8. Boka tid för nästa möte 

Kicki sänder ut en Doodle-förfrågan. 
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