KUB modellen
Modellen är lämplig för individer som har eller som kan utveckla kompetens i förhållande till
arbetsuppgifter och Generella arbetslivskompetenser. Modellen bygger på lärande i ett ickeformellt
sammanhang.

Ger personer under en praktik/provanställning/anställning/etc möjlighet till en strukturerad process
för utveckling och bekräftelse av sin kompetens. KUB leds av utsedd handledare med kompetens att
arbeta inom arbetsplatsförlagt lärande. Leder fram till intyg.
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Arbetsområden inom grönytor KUB
1. Träd
2. Buskar
3. Gräsytor
4. Blommor
5. Lövhantering
6. Vattning
7. Markbeläggningar

1. Träd
Viktiga delar; Riskbedömning, val av åtgärd, ta
fram växtens naturliga växtsätt, teknik – lägga
snitten rätt, verktygsval, arbetsplanering
Exempel arbetsmoment; Formklippning, stam- och stubbskott,
ogräsrensa trädkupor, uppbyggnads-beskärning, borttagning döda
grenar o dyl, röja sly, omhändertagande av nedblåsta träd,
trädfällning, gödsling av ungträd, gallring

8. Sandytor
9. Maskiner
10. Fordon
11. Fast utrustning och lekredskap

12. Renhållning och sanering
13. Underhåll
14. Nybyggnation/anläggning
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Generella arbetslivskompetenser KUB
1. Lösa problem
2. Ta initiativ
3. Samarbeta
4. Arbeta serviceinriktat
5. Arbeta med kvalitet och tempo
6. Kommunicera
7. Hantera information

8. Ta ansvar
9. Arbeta utvecklingsinriktat
10. Arbeta estetiskt
11. Planera och organisera
12. Agera etiskt
13. Arbeta för hållbar miljö

1. Lösa problem.
Innebär:
-inser problemet
-hittar lösningar
-genomför åtgärd

Exempel utvecklingsplan

Loggbok

Skapa intyg
Instruktion
Instruktion och förslag till intyg är ett stöd för dig som handledare vid skapande av
deltagarens intyg. Se exemplen på intyg på följande sidor.
1. Faktadel
Består av personuppgifter, praktiktid, anställning, omfattning (heltid eller deltid),
arbetsplats mm.
2. Beskrivning av arbetsuppgifter
Beskriv, så utförligt som möjligt i vilket sammanhang arbetsuppgifterna har utförts, vad X
har arbetat med och hur X har genomfört arbetsuppgifterna. Med stöd, visst stöd eller helt
självständigt kursiveras i texten.
3. Beskrivning av generella arbetslivskompetenser
Beskriv, utifrån listan med generella arbetslivskompetenser, vilka generella kompetenser
X har. Arbetslivskompetenseran kursiveras i texten.
4. Sammanfattande omdöme
Beskriv, utifrån ovanstående, med några sammanfattande rader det samlade omdömet
och era rekommendationer om X.
Rekommendationsskala
Använd någon av följande rekommendationer i det sammanfattande omdömet:
”Utmärkta/allra bästa rekommendationer”
mycket bra prestationer
”Är det ett nöje att rekommendera”
”Vill vi ge goda rekommendationer”
”Kan vi rekommendera”
något under normala prestationer
”Önska lycka till”
tillfredsställande prestationer

signalerar
signalerar bra prestationer
signalerar normala prestationer
signalerar
signalerar icke

5. Bilder
Tydliggör arbetet som deltagaren har genomfört med bilder som visar när hen aktivt utför
arbetet eller ett resultat av ett arbete.
6. Underskrift
Skriv under med handledarens namn, arbetsplats, yrkestitel, handledare utbildad enligt
KUB-modellen och vid frågor; e-postadressen samt telefonnummer.
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Skapa intyg
Exempel textdel

.

Exempel på Intyg sida 1

Kim Kimsson 111111-2222 har under tiden 160321-170621 på heltid haft en
???anställning som parkarbetare inom Lillförvaltningen i Mellanstad s kommun. Mer
information om Lillförvaltningens verksamhet når du via följande länk
http://mellanstad.se/wps/portal/enhetskatalogen/!ut/
KUB-modellen* har tillämpats under anställningstiden
Kim har under sin anställning utfört ett stort antal olika arbetsuppgifter inom
yrkesrollen parkarbetare. Undertecknad har under anställningstiden haft en bra
möjlighet att bedöma Kims insatser och kompetenser. Kim har självständigt och på
eget initiativ utfört arbete med gräsytor, vattning, renhållning och sanering. Hen har
även självständigt utfört arbete med buskar. Kim har med visst stöd utfört arbete med
maskiner, träd, blommor. Hen har även med stöd utfört arbete med nybyggnation och
anläggning.
Kim löser problem genom att inse problemet, hitta lösningar och genomföra åtgärder i
sitt arbete. Hen tar initiativ genom att se vad som behöver göras, vara självgående
och avslutar, följer upp och rapporterar av. Kim samarbetar genom att ha fokus på
organisationens mål, delar och tar del av kunskap och idéer, erbjuder och tar hjälp.
Hen delar gärna med sig av sitt kunnande och tar till sig ny kunskap. Kim tar ansvar
genom att följa arbetsplatsens regler & rutiner, utföra arbetsuppgifter, stå för
arbetsresultatet samt passa tider.
Kim har med intresse och engagemang genomfört arbete som parkarbetare inom
Lillförvaltningen i Mellanstads kommun. Vi vill ge Kim goda rekommendationer inför
framtida arbete.
Per Persson
Per Persson
Arbetsledare Lillförvaltingen
Utbildad Handledare enligt KUB-modellen*
Mellanstads kommun
lisa.larsson@xxx.se
Vid frågor: e-post per.persson@xxx.se
Tel: xxx

Lisa Larsson
Lisa Larsson
Chef Lillförvaltningen
Mellanstads kommun
Vid frågor: e-post
Tel: xxx

*KUB – modellen står för Kartläggning – Utveckling – Bekräftelse/Bedömning. För mer info se länk ………
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Skapa intyg
Exempel bilddel
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Avslutande samtal
Checklista
Avslutande samtal
•
Boka in tid med deltagaren för ett avslutande samtal.
•

Samla ihop dokumentationen avseende deltagaren från:
–
Kartläggningen (mall kartläggning KUB)
–
Kompetensutvecklingsmall KUB och Dagbok.
–
Övrigt

•

Gör en sammanställning över vilken utveckling den anställde genomgått.

•

Planera hur den ömsesidiga utvärderingen ska gå till.

•

Ta fram det intyg du gjort.

•

Genomför ett avslutssamtal med deltagaren.

•

Informera alla medarbetare om att deltagaren slutar.

•

Planera eventuellt en avslutningsaktivitet, till exempel i form av gemensam fika
eller lunch.
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