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Kursutbud 
KOMVUXkunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen

Sök senast:
30 september

Fördelar med att få kunskaper och kompetenser bedömda

• Förkortad utbildningstid
• Ökad anställningsbarhet
• Få betyg på din kunskaper/erfarenheter
• Ekonomisk fördelaktigt
• Stärka dig i din yrkesroll
• Ökad motivation för studier
• Intyg på yrkespaket efter fullgjort 1500 poäng

Vad krävs för att kunna validera din kunskap

• Betyg: minst godkänt/E i svenska eller svenska som 
andraspråk samt matematik och samhällskunskap från 
grundskola eller motsvarande.

• Arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg som styrker din 
erfarenhet inom barn och fritidsområdet. Du ska ha 
arbetat i minst 1 år (1800 timmar) på heltid inom barn 
och fritid.

Är validering något för dig?

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de 
utvecklat på olika sätt i utbildning, på arbetsplats eller i 
hem- och föreningsliv. Validering är en möjlighet att få sin 
kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och 
erkänd.

Genom fördjupad kartläggning med valideringslärare har 
du möjlighet att visa vilka kunskaper du har inom området. 
Du kan förbereda dig inför samtalet genom att gå in på 
skolverket.se, barn- och fritidsprogrammet (pedagogisk 
inriktning) där hittar du kurser med innehåll som ingår i 
valideringen.

Hur lång tid tar validering?

• Teoretisk validering, 6 veckor, med valideringslärare på 
Vuxenutbildningen.

• Praktisk validering på en arbetsplats mellan 3-4 veckor 
med valideringshandledare.

• Valideringsprocessen tar 10 veckor.
• Resterande kurser som inte går att validera läses på 

Vuxenutbildningen i grupp eller på distans.

 ”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett er-
kännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”(Skollagen 2010:800 kap 20 §42)

Validering 
kräver att du har: 

Arbetat minst 1 år 
(1800 timmar) 

inom barn och fritid



Så här ansöker du
Du ansöker via webbansökan/komvux på Vuxenutbildningen.
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen/webbansokan-komvux/

Sök senast: 30 september 2021 
Studiestart: 10 januari 2022

Betyg och intyg
Betyg och intyg från arbetsgivare: Bifogas med webbansökan senast 30 september.

Utdrag ur belastningsregistret - lämna in senast 17 december
Om du blir antagen till validering behöver du även lämna in ett utdrag ur belastningsregistret till 
Vuxenutbildningen. Utdraget ur belastningssregistret får du begära ut hos polisen och lämnas 
oöppnat till Vuxenutbildningen i vänerparken 5, Vänersborg.
Vill du skicka in det via post skickar du det till: 
Vuxenutbildningen Vänersborg, Box 317, 462 24 Vänersborg,

Har du frågor? Kontakta studie- och yrkesvägledare
e-post: ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

VALIDERING
Validering inom barn och fritid
Kurser som ingår
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Kursutbud 
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Kurs Poäng

Socialt arbete 1 100

Grundläggande Vård och omsorg 100

Komvuxarbete 100

Hälsopedagogik 100

Kommunikation 100

Lärande och utveckling 100

Människors miljöer 100

Naturkunskap 1a1 50

Pedagogiskt arbete 200

Pedagogiskt ledarskap 100

Samhällskunskap 1a1 50

Skapande verksamhet 100

Specialpedagogik 1 100

Specialpedagogik 2 100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100

VALIDERING
Validering inom barn och fritid
Valideringsprocessen - så här går det till.

Exempel på yrkesområde:
• Barnskötare
• Elevassistent
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Kursutbud 
KOMVUX

Använd webbansökan/Komvux på 
Vuxenutbildningens hemsida för att ansöka 
till validering barn & fritid. 

Fördjupad kartläggning för bedömning av 
kunskaper med valideringslärare.

Eventuellt:
Antagning till validering.

Dokumentation av validering leder till betyg.

Valideringslärare på Vuxenutbildningen

Studie- och yrkesvägledning 
på Vuxenutbildningen

Ansök validering | Barn & Fritid

Validering på 
Vuxenutbildningen

Om du uppfyller förkunskapskraven för 
validering blir du kallad till samtal av 
studievägledare efter sista ansökningsdag.

1.
Ansök till 
validering

3.
Validering

10 veckor

2.
Fördjupad 

kartläggning

4.
Betyg

Dokumentation

Grupp

Distans/flex

Planering av fortsatta studier för kunskaper 
som inte går att validera

5.
Planering:
fortsatta 
studier

Studie- och yrkesvägledare Studier på Vuxenutbildningen

Teoretisk validering med
valideringslärare på skolan.

Praktisk validering på 
arbetsplats med 
valideringshandledare

Vid behov eventuell 
komplettering av 
kunskap.

Validering på 
arbetsplats



Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Telefonväxel: 0521-72 27 40
En del av Kunskapsförbundet


