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Validering:
Barn och fritid
Är validering något för dig?

Fördelar med att få kunskaper och kompetenser
bedömda
•
•
•
•
•
•

Förkortad utbildningstid
Ökad anställningsbarhet
Få betyg på din kunskaper/erfarenheter
Ekonomisk fördelaktigt
Stärka dig i din yrkesroll
Ökad motivation för studier

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens
som de utvecklat på olika sätt i utbildning, på arbetsplats eller i hem- och föreningsliv.
Validering är en möjlighet att få sin kunskap och
kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd.
Validering ger också en ökad möjlighet att inventera kunskap för att bättre kunna anpassa eventuella
fortsatta studier till individens behov. I vissa fall kan
studietiden förkortas.

Vad krävs för att kunna validera din kunskap

Hur lång tid tar validering?

•

•

•

Betyg: minst godkänt/E i svenska eller svenska
som andraspråk samt matematik och samhällskunskap från grundskola eller motsvarande.
CV - Beskriv din erfarenhet inom barn- och fritidsområdet

•

Teoretisk validering, ca 2 veckor, med valideringslärare på Vuxenutbildningen.
Praktisk validering på en arbetsplats tiden kan
variera, men ofta mellan 1-2 månader med valideringshandledare.

Validering, barn- och fritid, utgår från vuxenutbildningens barnskötarutbildning. Resterande kurser som
inte går att validera läses på Vuxenutbildningen i
grupp eller på distans.

Sök senast: 19 juni 2019
Då skall också samtliga dokument vara inlämnade och samtalet med studie- och yrkesvägledare vara genomfört.

”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett
erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”
Skollagen 2010:800 kap 20 §42
Betyg och CV | Barn och fritid
Betyg och CV: Lämnas till Studie- och yrkesvägledare Veronica Berg, e-post: veronica.berg@kunskapsforbundet.se

Övrigt
Till din ansökan ska du bifoga ett utrdrag ur belastningsregistret. Utrdaget får du begära ut hos polisen och ska lämnas oöppnat till studievägledare Veronica Berg.

Så här ansöker du
Sök senast: 19 juni 2019 - då skall samtliga dokument vara inlämnade och samtalet med studie- och yrkesvägledare, Veronica Berg, vara genomfört.
Ansökan görs tillsammans med ansvarig studievägledare för validering.
Är du intresserad av validering och vill ha mer information är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare Veronica Berg.

Utbildningsort: Vuxenutbildningen Vänersborg
Studiestart: 10 september 2019
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