Stockholm den 9 juni 2016
Hej!
Då har det snart gått ett år och vi från BYNs kansli vill passa på att tacka er som jobbar
med validering och vuxenutbildningen för era insatser. Vi vill också passa på att önska er
en trevlig semester samt ge lite kort information om det som händer i höst.
Gällande valideringen så var ju önskan från konferensen i höstas att vi skulle jobba fram
ett mer gemensamt bedömningsunderlag där det blev tydligare för BYN-regionerna om
vad ni kommit fram till, på vilka grunder och med vilket resultat. Denna mall och
möjligheten att registrera validander direkt i BYNs register är nu i princip klart och
kommer att finnas upplagt under första delen av hösten 2016. Tankarna ni hade har också
väckt frågor som diskuterats vid styrelsens strategimöte. Där ansåg man att en av
punkterna som var viktigare än de övriga var att försöka få till någon form av samsyn från
den huvudsakliga beställaren av valideringstjänster, Arbetsförmedlingen den anledningen
så har BYN för avsikt att få till en diskussion med AF kring dessa frågor.
För er som jobbar med vuxenutbildningen så kan vi säga att kursen i håltagning med
största sannolikhet blir av under hösten. Detta då i samarbete med Husqvarna och
förhoppningsvis under vecka 44.
Övriga fortbildningskurser för er som är intresserade är
• Tätskikt genom Byggkeramikrådet, för tider se deras hemsida www.bkr.se.
Anmäl er som BYN-lärare så får ni rabatt på kursen.
• Tak- och tätskikt finns för närvarande ingen bokad men vi genomför den på
avrop om vi har minst 8 st anmälda.
• Handledarutbildning ställning allmän del finns att gå genom våra godkända
utbildningsgivare och branschorganisationen (Bygg-Star, Ställningsskolan och
STIB).
• I övrigt försöker vi ordna utbildningar om det finns ett intresse från er men för att
det ska fungera och priserna ska bli rimliga behöver vi som oftast ha 8-12
anmälda.
Gällande den årliga konferensen för validering och GUG så är den planerad till 8-9
november i Stockholmsregionen (kommunikationsskäl). Den 8/11 är det validering och
den 9/11 Godkända utbildningsgivare. Gällande den senare så är det enligt avtalet
obligatorisk närvaro med minst 1 person från varje utbildningsorganisation och ett krav
för att ni ska behålla avtalen. Program för bägge dagarna räknar vi med att ha klart i slutet
av augusti och om någon av er redan nu har önskemål om programpunkter så är ni
välkomna att skicka in dessa till oss.
Med det vi tittar på idag är för validering, genomgång av SeQF ramen och det nya
valideringsunderlaget kopplat mot våra målbeskrivningar som vi nu börjat justera efter
detta.
Vuxenutbildningen försöker vi ordna en uppföljning på formativ bedömning med ämnen
som rättssäkra betyg, omdömen och elevåterkoppling.
Glad sommar önskar vi som jobbar med validering och vuxenutbildningen
Michael G, Christian N, Magnus N och Carina S
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