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Validering vård och omsorg – utveckling pågår….
Validering är ett av två områden där Vård- och omsorgscollege har nationella riktlinjer
som ska följas av alla som ingår i den certifierade samverkan. Syftet med riktlinjerna är att
skapa tydlighet och likvärdighet i valideringen oavsett var i landet den genomförs.
Riktlinjerna har reviderats, uppdaterats och kompletterats med ett metodmaterial som
lanserades sommaren 2019. Riktlinjerna och metodmaterialet är delar i VO-College
valideringsmodell.
Föreningen Vård- och omsorgscollege driver ESF-projektet ”Validering vård och omsorg”
under perioden 2020-03-02 – 2022-06-30, vilket ger möjligheter att utveckla arbetet med
validering i VO-College. Under hösten 2020 kommer metodmaterialet att uppdateras
utifrån det nya innehållet i Vård- och omsorgsprogrammet som träder i kraft hösten 2021.
Vi vill även följa upp och få in synpunkter och förslag till förbättringar av metodmaterialet
uppbyggnad. Parallellt med utvecklingsarbetet pågår ett arbete med att digitalisera det
uppdaterade valideringsmaterielat.
Längre ner i dokumentet finns länk till en enkät. Den vänder sig till dig som är
yrkesverksam inom validering – framför allt riktar vi den till yrkeslärare och studie- och
yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Här har du möjlighet att lämna synpunkter på
det befintliga metodmaterialet och bidra i utvecklingsarbetet.
Enkäten består av frågor om hur metodmaterialet används/fungerar samt eventuella
behov av kompetensutveckling kopplade till VO-College valideringsmodell. Vi hoppas att
intresset är stort av att ta del av de möjligheter som ”Validering vård och omsorg” ger.
Den kompetensutveckling som kommer att erbjudas i projektet är kopplad till VO-College
valideringsmodell. Den kommer bland annat att utformas utifrån svaren i enkäten.
Kompetensutvecklingen kommer att erbjudas via regionala VO-College, där projektets
valideringskunniga delprojektledare kommer att genomföra den utifrån lokala och
regionala behov. Kompetensutvecklingen planeras starta under vårterminen 2021 och
pågå tom vårterminen 2022.
Genom att svara på våra frågor bidrar du till projektets planering och utveckling av
validering i VO-College.
Du svarar på frågorna genom att klicka här:
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c3c64c937546 Vi behöver dina svar senast
den 23 oktober.
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Enkätfrågorna finns även i bifogat PDF-dokument, för att du ska se vilka frågor som ställs i
enkäten. Vi behöver dock alla svar via enkäten, som du hittar i länken ovan.
Mer info om projektet finns på VO-College hemsida https://www.vocollege.se/esf?section=home
Har du frågor om projektet i sin helhet eller på enkäten, så kontakta Carin Bergström,
huvudprojektledare carin.bergstrom@vo-college.se

Tack för att du bidrar till utvecklingen av validering i VO-College!
Projektledningen i Validering vård och omsorg
Carin Bergström, Maria Dejevik och Ingrid von Sydow
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