Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och validering

BYNs nya riktlinjer för validering
BYNs styrelse beslöt 2012-04-12 om nya riktlinjer för validering. Riktlinjerna i sin helhet finns att läsa i
BYNs valideringsmanual på vår hemsida: http://www.byn.se/byn/docs/Validering/bynsvalideringsmanual-beslutad-styrelsen-120412.pdf
Vi vill gärna sammanfattningsvis lyfta fram några av riktlinjerna i korthet.

BYNs utgångspunkt för validering
”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett
erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”
De organisationer som validerar mot byggbranschen ska vara av BYN godkända validerare. Det ska
finnas ett avtal mellan BYN och den godkända valideraren. Mer information om detta finns på BYNs
hemsida: http://www.byn.se/byn/validering/godkanda-validerare.asp och
http://www.byn.se/byn/validering/ansokningshandlingar-godkanda-validerare_copy.asp

BYNs riktlinjer
Vid inledningen av en validering ska alltid en godkänd validerare undersöka om individen har någon
dokumentation i yrket. Finns dokumentation kan det finnas två alternativa vägar till att genomföra
en praktisk-teoretisk validering hos den godkända valideraren:
Alt 1: Genomförande av kompetensprov
Kravet är verifierad tid i yrket 6 000-10 000 timmar. Kompetensprov administreras centralt av BYNs
kansli i Solna. Mer information om kompetensprov på BYNs hemsida: http://www.byn.se/byn/vagentill-ditt-yrkesbevis/kompetensprov/default.asp
Alt 2: Ansökan om erkännandeintyg
Kravet är att man ska ha en dokumenterad utländsk utbildning samt kunna verifiera minst 2 år i
samma yrke (svensk eller utländsk). Mer information om erkännandeintyg på BYNs hemsida:
http://www.byn.se/byn/validering/ansokan-om-erkananndeintyg.asp
BYN trycker på att efter de inledande stegen i en validering (intervju, kontroll av dokumentation,
självskattning etc) ska en individuell valideringsplan upprättas. Endast de moment man har anledning
att visa mer av ska ingå i den vidare valideringen.
Ett valideringsintyg ska alltid utfärdas efter genomförd validering där det tydligt framgår hur
valideringen skett och vad som framkommit. BYN har i sina riktlinjer till godkända validerare skapat
en mall för valideringsintyg.

Validering ska ske under mycket begränsad tid och inte sammanblandas med utbildning. Beslut om
kompletterande utbildning ska tas efter att validering är genomförd.

Kostnad för validering
Validering hos godkänd validerare bekostas av individen, företag, Arbetsförmedlingen eller annan.
Kostnaden kan variera och görs upp mellan den som köper valideringen och den godkända
valideringsorganisationen.

BYNs önskar av AF
BYN önskar att AF i sin inledande översiktliga kompetenskartläggning endast hänvisar personer där
det tydligt framgår att det finns en byggbakgrund.
BYN önskar också att AF trycker på vid eventuell beställning av validering att beslut om eventuell
vidare utbildning endast kan ske efter att resultatet från valideringen utvärderats.
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