
 

 

Nu avslutar vi projekt YGGDRASIL 

 

Yggdrasil är ett Interreg-projekt med partners i Danmark, Norge och Sverige.  

Projektet startade 1 januari 2016 och pågår till och med 2018. 

Projektets huvudsakliga mål har varit att synliggör och dokumenterar kompetenser, som individer 

har tillägnat sig framförallt i arbetslivet eller på fritiden och som de inte har papper på. Det kan t.ex. 

vara arbetslösa, individer utan formell utbildning, nyanlända eller andra grupper som inte har formell 

utbildning från Danmark, Norge eller Sverige. 

Fokus för vuxenutbildningen har varit att arbeta fram en modell för validering av undersköterska. 

En modell har tagits fram och har blivit nationellt godkänd av branschorganisationen Vård- och 

omsorgscollege. 

Projektet avslutades den 4 till 5 december med en konferens på Gullmarsstrand. 

Totalt var det ca 75 personer med deltagare från AF (Arbetsförmedlingen), HV (Högskolan Väst), 

rektorer, lärare från kunskapsförbundet vuxenutbildningen samt samtliga studie och yrkesvägledare 

inom kunskapsförbundet. 

Konferensen tog även upp valideringsdelegations arbete och förslag som kan kommer att påverka 

vuxenutbildningen. 

 (Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett 

samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet) 

 

 

 



 

 

-  

Deltagande kommuner och organisationer 

- Lärare och rektorer, Vuxenutbildningen inom Kunskapsförbundet väst 

- Studie och Yrkesvägledare inom Kunskapsförbundet väst 

- HV (Högskolan Väst) 

- AF (Arbetsförmedlingen) 

 



 

 

Program 

 Dag 1 (4 december) 

Avresa (med egna bilar) från Vänersborg (Vänerparken) den 4 december klockan 10:15 

12:00 Samling på Gullmarsstrand för lunch. 

13:00 ”Välkomna” och en presentation av projekt Yggdrasil 

13:30 Kajsa Ivarsson, HV 

Hur möter HV valideringsdelegationens arbete och eventuella kommande riktlinjer,                   

och hur kan det påverka gymnasialutbildning 

14:30 Eftermiddagskaffe 

15:00 Cecilia Gustafsson, AF 

Hur arbetar AF med validering utifrån ”Har du erfarenhet av ett yrke, men saknar intyg/betyg” 

19:00 samling för gemensam middag. 

 

 Dag 2 (5 december) 

07:00 till 08:00 Frukost 

08:15 Erfarenhetsutbyte från projekt Yggdrasil 

Förmedla idéer och arbetssätt som framkommit i projektet till Lärare och SYV som inte varit 

delaktiga i projektets framtagna arbetsmetoder. 

10:00 Förmiddags fika 

10:30 Grupparbete 

I grupp arbeta med hur valideringsdelegationens kommande riktlinjer/mål kan påverka mitt 

framtida arbeta i rollen som lärare eller studie och yrkesvägledare. 

En kort redovisning från grupperna  

12:15 Projekt Yggdrasil och resultat framtagna ihop med Vårdcollage nationellt 

13:00 Lunch 

14:00 Avslutning och hemresa 

 

 

 

 


