Workshop – regional
samverkan om validering
5 oktober 2018 i Stockholm
World Trade Center
Välkomna till workshop om hur regional samverkan
om validering kan byggas upp.
Syftet med dagen är att ni ska få inspiration genom goda exempel
och handfasta råd om hur ert utvecklingsarbete kan komma igång.
Ni kommer också ha goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och
dialog med andra regioner och med de centrala myndigheterna.
Vem kan anmäla sig?
Vi räknar med att samtliga regioner deltar. Inbjudan vänder sig
till regionalt utvecklingsansvariga som ansvarar för att bjuda med
relevanta samverkanspartners från exempelvis vuxenutbildningen,
Arbetsförmedlingen och arbetslivet. Vi föreslår att ni deltar med
tre till fem personer per region. Antalat platser är begränsat.
Välkommen med din anmälan!

Tid: Fredag den 5 oktober 2018 klockan 10.00-15.45.
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: Senast 14 september via separat anmälningsblankett.

Program
Kaffe och smörgås finns uppdukat från
klockan 8.30.

Välkommen!
Den 5 oktober 10.00-15.45

10.00
Välkomna!
Anders Ferbe, ordförande i
Valideringsdelegationen

World Trade Center
Stockholm

10.10-11.00
Validering – ett fokusområde för regionalt kompetensförsörjningsarbete
Örjan Johansson, Tillväxtverket
Fem steg mot regional samverkan om validering
Elin Landell, Valideringsdelegationen
Att kartlägga nuläget – samtal mellan två regioner som påbörjat processen
Marianne Andrén, Region Gävleborg
Conny Danielsson, Region Dalarna
11.00-12.30
Workshop 1: Hur kommer man igång med kartläggningen av
samverkanspartners och valideringsutförare i regionen?
12.30-13.30
Lunch i WTC restaurang
13.30-14.00
Goda exempel från regioner som kommit lite längre. Målbild och
organisation för det gemensamma arbetet. Nästa steg?
Johan Lindell, Valideringsbyrån i Skaraborg
Lena Palm Eriksson, Dala Valideringscentrum
14.00-14.45
Workshop 2: Hur ser er målbild ut? Hur blir den realistisk och
genomförbar? Vilka problem och hinder kan finnas?

14.45-15.00
Långsiktighet med politisk förankring
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen
15.00-15.45 Stöd i utvecklingsarbetet
Vilka branschmodeller finns? Hur tillgängliga och operativa är de
regionalt?
Anna Kahlson, Myndigheten för yrkeshögskolan
Regionala workshops och rundabordssamtal under hösten
David Lundgren, Skolverket
Validering i strategin för vägledning
Jeanette Azinovic, Arbetsförmedlingen
Nationell valideringskonferens i Gävle 13-14 november 2018
Marianne Andrén, Region Gävleborg
15.45
Uppsummering av dagen och avslutning
Anders Ferbe, ordförande i Valideringsdelegationen
Dagen avslutas med kaffe, kakbuffé och mingel.

Anmäl dig senast
14 september!

Har du frågor om dagen?
Hör av dig!
u.valideringsdelegationen@
regeringskansliet.se
Helena Asp
08-405 41 95

Elin Landell
08-405 34 57

Nadja Ben Ammar
070-556 70 48

Valideringsdelegationen har regeringens uppdrag att
följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet.

Ladda ner:
Vägledning för aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar
Läge och utveckling av validering - årlig redovisning maj 2018
Twitter: @valideringsdel
Webbplats: www.valideringsdelegation.se
E-post: u.valideringsdelegationen@regeringskansliet.se

