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Validering för
yrkesbevis inom utemiljö
Ett lyft för yrkesbevisen inom utemiljö
Vi som arbetar inom skötsel och underhåll av utemiljö har nu en unik möjlighet att säkra och
förbättra både kvaliteten och kompetensförsörjningen. Låt oss koppla yrkesbevisen till nya metoder,
processer och verktyg.
TCYK, Bostadsaktiebolaget Poseidon och Nordiskt Valideringsforum har tagit fram ett erbjudande,
som gäller under de närmaste 12 månaderna.
Vi får då tillgång till nya beskrivningar av läranderesultat, det vill säga vilka kunskaper, färdigheter
och kompetenser man behöver i utemiljöbranschen (motsvarande innehållet i Yrkesbevis 1). Kopplat
till läranderesultaten finns även bedömningskriterier. Detta innehåll har relevanssäkrats i samverkan
med TCYK och andra branschföreträdare.
Det nya innehållet möjliggör också för utemiljöbranschen att framöver kunna utfärda formellt
godkända kvalifikationer (via SeQF och Myndigheten för Yrkeshögskolan).

YB1 kan ges ut efter validering med OCN‐metoden!
De som idag har rätt att utfärda TCYKs yrkesbevis kan använda validering med OCN‐metoden för att
utfärda YB1. Den stora vinsten med denna metod är att den hanterar de praktiska momenten på ett
bra sätt, som möjliggör att dessa moment kan valideras i yrkeslivet. Om man utfärdar YB 1 enligt
dagens modell som bygger på minst betyg C i angivna kurser på TCYKs hemsida, skall man tänka på
att i de nya kunskapskrav som antogs på TCYKs årsmöte i april 2019 ställs mer detaljerade krav på
vissa kunskaper som idag inte hanteras. Kursen Trädgårdsmaskiner (TRSTRG0) och till viss del, kursen
Beskärning och trädvård (SKÖBE0) bör också omfattas för att YB 1 skall hålla framtidens krav.
Det finns med andra ord en unik chans att förbättra utbildningar, verksamheter och höja
kompetensnivån ytterligare! Dessutom möjligörs andra vägar att nå YB1 för de som är
yrkesverksamma i branschen
De organisationer och bedömare som deltar bidrar till att höja den framtida standarden i branschen.

Utemiljö Bas – för bättre introduktion och praktik
Det finns även ett innehåll på grundläggande nivå, Utemiljö Bas. Detta förenklar insteget till
branschen och kan användas för validering vid exempelvis introduktion, praktik eller tillfälligt
säsongsarbete. Särskilt i de fall när deltagaren inte direkt är på väg mot yrkesbevis. Det blir tydligt
vad man behöver kunna och hur deltagaren kan visa detta. De som genomgått Utemiljö Bas klarar
enklare av YB1 i ett eventuellt senare skede.

Hur går det
till i praktiken?
Bevisinsamling – Bedömning – Kvalitetssäkring
Validering innebär att man säkerställer att man kan det som behövs inom ett visst område.
Valideringen kan påbörjas under utbildning, vid praktik, vid introduktion på en arbetsplats eller som
en process under pågående arbete.
Valideringen genomförs av utbildade OCN‐bedömare. De kan också dela ut uppgifter till deltagarens
närmaste arbetsledare, om denne är en annan person än OCN‐bedömaren.
Bevis på lärande inom olika områden samlas in i en digital deltagarportfolio, där deltagarna själva kan
logga in via mobil, surfplatta eller dator. Processen kan också hanteras analogt, via papper. En del
uppgifter är frågor som deltagaren ska besvara. Andra är övningar eller praktiska uppgifter.
Bedömare/handledaren kan följa utvecklingen, dela ut nya uppgifter, ge återkoppling, dokumentera
och bedöma. På detta sätt blir valideringen också ett verktyg för handledning och utveckling av
kvaliteten i det arbete som utförs.
När bevisen är insamlade godkänner kvalitetssäkrare i två led att den bedömning som görs uppfyller
ett antal kvalitetskriterier.

Lär dig mer om validering
Läs gärna mer om validering på www.valideringsforum.se och om kvalifikationer på www.seqf.se.
Exempel med informationsfilmer och material från en annan bransch (återvinningsbranschen) finns
på www.sobona.se/valideringsprojekt.

Hur kommer vi igång?

Två steg för att komma igång

1. Utbildning.
Boka in utbildning till OCN‐bedömare/handledare, via kursanmälan hos TCYK.
Välj ett antal personer som idag är godkända yrkesbedömare enligt TCYK.
Pris: 7.600 kr/kursdeltagare
Tvådagarsutbildning, med för‐ och efterarbete i det digitala verktyget. Kursdeltagaren lär sig
OCN‐metoden, hur man gör kvalitetssäkrade bedömningar och hur de digitala verktygen
fungerar. Efter genomgången kurs och en genomförd validering är deltagaren certifierad att
använda OCN‐metoden. OCN‐bedömaren har också full tillgång till samtliga moduler.

2. Validering.
Genomför de första valideringarna – börja enkelt med ett fåtal deltagare. Först därefter
känner man sig redo att validera kompetenser hos ett större antal.
Registreringskostnaden är 650 kr/deltagare för Utemiljö Bas.
Registreringskostnaden är 650 kr/deltagare för Yrkesbevis 1.
Kostnad för utfärdande av Yrkesbevis 1 är 850 kr/deltagare för Yrkesbevis 1.
Registreringen ger tillgång till en digital deltagarportfolio, bedömningsplan och bevisstruktur.
Dessutom ingår de kompetensbevis/yrkesbevis som utfärdas. Kompetensintyg kan skrivas ut
på de moduler som klarats av, om deltagaren inte skulle nå hela vägen. Kostnaden för
deltagare som ska få sitt kunnande validerat uppstår vid respektive registrering.
Tips! Välj Utemiljö Bas eller Yrkesbevis 1 utifrån syftet med valideringen:
o Utemiljö Bas för tillfällig praktik/sommarjobb/integration
o Yrkesbevis 1 för att synliggöra kompetenser och uppnå Yrkesbevis 1
Angivna priser är exklusive moms.

