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WEBBINARIUM 
VÅREN 2023 

 

 
Under våren 2023 med start 18 januari 2023 kommer Norrbottens kommuner, 
inom projektet The North Sweden Green Deal att erbjuda sju stycken 
inspirerande webbinarium med fokus på implementering av validering för 
tillgodoräknande/behörighet inom vuxenutbildning. Syftet är att förmedla 
kunskap, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte samt skapa arenor för samarbete 
mellan olika utförare. 
 
DATUM OCH TID Se de olika utbildningsdatumen på följande sidor 

PLATS Digitalt 

MÅLGRUPP Webbinarium avsedda främst för yrkesgrupper som utför validering 
inom vuxenutbildning (SYV, yrkeslärare, administration, vägledare 
med flera) men även till andra yrkesgrupper som indirekt påverkar 
arbete med validering (rektorer, beslutfattare, politiker) . 
 

AVGIFT Kostnadsfritt 

ANMÄLAN Anmälan om deltagande gör du via länk under respektive 
programpunkt  

 

/ Dusanka Catak, Norrbottens kommuner 
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Webbinarium 1: 
18 januari 2023 
 
Validering – för vem och varför 
 
Välkommen till ett webbinarium som ska ge er möjlighet till 
kompetensutveckling gällande validering inom vuxenutbildning. 
 
Under detta webbinarium kommer vi prata om bakgrunden till dagens arbete 
med validering, hur har utvecklingen av validering sett ut i Sverige, hur ser 
den ut idag och vilken roll kan validering ha för kompetensförsörjning och 
sysselsättning i den omställningstid som vi befinner oss i nu. 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.10 Inledning av webbinarium 
09.10-10.00 Bakgrund till dagens arbete med validering 
 
10.00-10.15 PAUS 
 
10.15.10.45  Diskussioner i grupper med erfarenhetsutbyte 
10.45-11.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
11.00-11.15 PAUS 
 
11.15-11.45 Gruppdiskussion: Så bör vi jobba med validering 
11.45-12.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
PRESENTATÖR 
 
Webbinarium leds av Dusanka Catak, projektledare för validering inom projektet The 
North Sweden Green Deal. Dusanka som till vardags är yrkeslärare har flerårig erfarenhet 
av valideringsarbete inom vuxenutbildning på kommunal-, regional- och nationell nivå. 
 
ANMÄLAN 
 
Anmäl dig till webbinarium 1 här>>  
 
  

https://events.teams.microsoft.com/event/bc942acb-f0dd-4a65-b958-106e6641f837@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
https://events.teams.microsoft.com/event/bc942acb-f0dd-4a65-b958-106e6641f837@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
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Webbinarium 2: 
1 februari 2023 
 
Kvalitetssäkrad valideringsprocess 
 
Välkommen till ett webbinarium som ska ge er möjlighet till 
kompetensutveckling gällande validering inom vuxenutbildning. 
 
Under detta webbinarium ska vi försöka få svar på frågor gällande 
förutsättningar till effektiv och kvalitativ validering. 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.10 Inledning av webbinarium 
09.10-10.00 NVL:s 8 kvalitetsnycklar för kvalitetssäkrad validering med ValiGuide  
 MYH:s diagnostisk självvärdering för kvalitetssäkring i validering 
 
10.00-10.15 PAUS 
 
10.15.10.45  Diskussioner i grupper med erfarenhetsutbyte 
10.45-11.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
11.00-11.15 PAUS 
 
11.15-11.45 Gruppdiskussion: Vad behöver vi för att kunna utföra kvalitativ validering? 
11.45-12.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
PRESENTATÖR 
 
Webbinarium leds av Dusanka Catak, projektledare för validering inom projektet The 
North Sweden Green Deal. Dusanka som till vardags är yrkeslärare har flerårig erfarenhet 
av valideringsarbete inom vuxenutbildning på kommunal-, regional- och nationell nivå. 
 
ANMÄLAN 
 
Anmäl dig till webbinarium 2 här>>  
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2F5465c569-b24b-4d95-be44-40a26be916ef%40125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2&data=05%7C01%7Clinda.lundholm%40kfbd.se%7C103f3e6962564156324908daf3eb15ad%7C125a6915439a442cb57246f819128ba2%7C0%7C0%7C638090488242104128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=0gIwX1oc6ErF2UGJCb6TRYLRxAp4aAQDEv7eOxdIrd8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2F5465c569-b24b-4d95-be44-40a26be916ef%40125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2&data=05%7C01%7Clinda.lundholm%40kfbd.se%7C103f3e6962564156324908daf3eb15ad%7C125a6915439a442cb57246f819128ba2%7C0%7C0%7C638090488242104128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=0gIwX1oc6ErF2UGJCb6TRYLRxAp4aAQDEv7eOxdIrd8%3D&reserved=0
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Webbinarium 3: 
22 februari 2023 
 
Dokumentation för en kvalitetssäkrad 
validering 
 
Välkommen till ett webbinarium som ska ge er möjlighet till 
kompetensutveckling gällande validering inom vuxenutbildning. 
 
Under detta webbinarium ska vi diskutera vikten av transparent och överförbar 
dokumentation inom kvalitativ validering 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.10 Inledning av webbinarium 
09.10-10.00 Vad säger lagar, hur gör vi och hur vill vi göra i fortsättningen? 

 DuCan dokumentationsmodell – ett exempel hur man kan dokumentera  
valideringsprocess 

 
10.00-10.15 PAUS 
 
10.15.10.45  Diskussioner i grupper med erfarenhetsutbyte 
10.45-11.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
11.00-11.15 PAUS 
 
11.15-11.45 Gruppdiskussion: Vilka dokument använder vi och vilka behöver i 

implementera? 
11.45-12.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
PRESENTATÖR 
 
Webbinarium leds av Dusanka Catak, projektledare för validering inom projektet The 
North Sweden Green Deal. Dusanka som till vardags är yrkeslärare har flerårig erfarenhet 
av valideringsarbete inom vuxenutbildning på kommunal-, regional- och nationell nivå. 
 
ANMÄLAN 
Anmäl dig till webbinarium 3 här>>  
  

https://events.teams.microsoft.com/event/1fad272e-b5b9-4dc2-a6aa-f56a07ed8428@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
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Webbinarium 4: 
15 mars 2023 
 
Kartläggning – vad, hur och vem 
 
Välkommen till ett webbinarium som ska ge er möjlighet till 
kompetensutveckling gällande validering inom vuxenutbildning. 
 
Under detta webbinarium ska vi presentera olika syften och mål med 
kartläggning, ge exempel på hur man utför inledande- (IK) och fördjupad 
kartläggning (FK) samt vilka yrkeskategorier som anses lämpliga för 
utförande av dessa. 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.10 Inledning av webbinarium 
09.10-10.00 Information och vägledning 

Inledande kartläggning – Vad har jag gjort? Vart har jag gjort det? 
 Fördjupad kartläggning – Hur har jag gjort? Varför gjorde jag det? Vad blev 

resultatet? 
 
10.00-10.15 PAUS 
 
10.15.10.45  Diskussioner i grupper med erfarenhetsutbyte 
10.45-11.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
11.00-11.15 PAUS 
 
11.15-11.45 Gruppdiskussion: Så vill vi jobba med kartläggning 
11.45-12.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
PRESENTATÖR 
 
Webbinarium leds av Dusanka Catak, projektledare för validering inom projektet The 
North Sweden Green Deal. Dusanka som till vardags är yrkeslärare har flerårig erfarenhet 
av valideringsarbete inom vuxenutbildning på kommunal-, regional- och nationell nivå. 
 
ANMÄLAN 
Anmäl dig till webbinarium 4 här>>  

https://events.teams.microsoft.com/event/7d07dcf3-3437-4a54-a8c5-e6e2579aac87@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
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Webbinarium 5: 
29 mars 2023 
 
Bedömning i validering – vad, hur och vem 
 
Välkommen till ett webbinarium som ska ge er möjlighet till 
kompetensutveckling gällande validering inom vuxenutbildning. 
 
Under detta webbinarium ska ni få information om olika bedömningsmetoder 
under valideringsprocessen 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.10 Inledning av webbinarium 
09.10-10.00 Bedömningsmetoder inom validering 
 Reliabilitet i bedömningen 
 Bedömarens kompetenser 
 
10.00-10.15 PAUS 
 
10.15.10.45  Diskussioner i grupper med erfarenhetsutbyte 
10.45-11.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
11.00-11.15 PAUS 
 
11.15-11.45 Gruppdiskussion: Hur kan vi jobba med bedömning 
11.45-12.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
PRESENTATÖR 
 
Webbinarium leds av Dusanka Catak, projektledare för validering inom projektet The 
North Sweden Green Deal. Dusanka som till vardags är yrkeslärare har flerårig erfarenhet 
av valideringsarbete inom vuxenutbildning på kommunal-, regional- och nationell nivå. 
 
ANMÄLAN 
 
Anmäl dig till webbinarium 5 här>> 
  

https://events.teams.microsoft.com/event/a13f4903-d3fc-448b-9ffd-789bd89879a7@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
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Webbinarium 6: 
12 april 2023 
 
Valideringsresultat och möjlighet till 
komplettering 
 
Välkommen till ett webbinarium som ska ge er möjlighet till 
kompetensutveckling gällande validering inom vuxenutbildning. 
 
Under detta webbinarium ska vi identifiera olika vägar för fortsatt 
kompetensutveckling utifrån valideringsresultat 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.10 Inledning av webbinarium 
09.10-10.00 Valideringsresultat – betyg eller intyg 

Kompletterande utbildningar – vad, hur av vem? 
 
10.00-10.15 PAUS 
 
10.15.10.45  Diskussioner i grupper med erfarenhetsutbyte 
10.45-11.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
11.00-11.15 PAUS 
 
11.15-11.45 Gruppdiskussion: Hur kan vi jobba med kompletterande utbildningar? 
11.45-12.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
PRESENTATÖR 
 
Webbinarium leds av Dusanka Catak, projektledare för validering inom projektet The 
North Sweden Green Deal. Dusanka som till vardags är yrkeslärare har flerårig erfarenhet 
av valideringsarbete inom vuxenutbildning på kommunal-, regional- och nationell nivå. 
 

ANMÄLAN 
 
Anmäl dig till webbinarium 6 här>> 
 

https://events.teams.microsoft.com/event/f90e5d98-1f6f-4939-8939-1a57e3b18c69@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
https://events.teams.microsoft.com/event/f90e5d98-1f6f-4939-8939-1a57e3b18c69@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
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Webbinarium 7: 
26 april 2023 
 
Samordning av valideringsprocessen – för ett 
hållbart och effektivt valideringsarbete i länet 
 
Välkommen till ett webbinarium som ska ge er möjlighet till 
kompetensutveckling gällande validering inom vuxenutbildning. 
 
Under detta webbinarium ska vi försöka komma fram till hur 
valideringsprocessen kan förbättras och utvecklas med hänsyn till 
förutsättningar, samordning, information om validering, vägledning, 
administration, dokumentation, bedömning och uppföljning 
 
PROGRAM 
 
09.00-09.10 Inledning av webbinarium 
09.10-10.00 Vad innebär en samordnad valideringsprocess 
 
10.00-10.15 PAUS 
 
10.15.10.45  Diskussioner i grupper med erfarenhetsutbyte 
10.45-11.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
11.00-11.15 PAUS 
 
11.15-11.45 Gruppdiskussion: Hur kan vi åstadkomma en samordnad valideringsprocess i 

vår organisation och länet? 
11.45-12.00 Sammanställning av gruppdiskussioner 
 
PRESENTATÖR 
 
Webbinarium leds av Dusanka Catak, projektledare för validering inom projektet The 
North Sweden Green Deal. Dusanka som till vardags är yrkeslärare har flerårig erfarenhet 
av valideringsarbete inom vuxenutbildning på kommunal-, regional- och nationell nivå. 
 
ANMÄLAN 
Anmäl dig till webbinarium 7 här>> 

https://events.teams.microsoft.com/event/c5ceeca7-50ab-4bc0-9ba3-05943af40d79@125a6915-439a-442c-b572-46f819128ba2
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