Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté

Yrkesbevis 1 – Vad gäller?
Utbildningar med målsättningen att nå Yrkesbevis 1 som startade före 2019-09-03
följer de förutsättningar och den registreringskostnad som gällde vid det tillfället.
För utbildningar eller valideringsuppdrag som startade efter detta datum ställs andra
krav.
•

•

Alla bevis för en deltagares kunskaper och färdigheter i de moduler som
bygger på kunskapskraven för Yrkesbevis 1 ska dokumenteras i OCN
plattformen.
- En elev som gått en gymnasieutbildning (ungdomsgymnasium /
komvux) eller en yrkeshögskoleutbildning, kan vänta med att
registrera sig i OCN plattformen tills man har en arbetsgivare som
står för de kostnaderna. Kostnad för registrering för yrkesbevis kan
ingå i utbildarens kalkylerade kurskostnader, men om den inte gör
det får man ändå med sig betyg och annan dokumentation som
senare kan valideras till det aktuella yrkesbeviset.
- Tänk på att betyg C från godkända GY kursplaner för yrkesbevis 1 är
bevis som kan läggas in i OCN plattformen direkt under förutsättning
att deltagaren är registrerad i programmet för Yrkesbevis 1
- Kontakta TCYK för en offert om ni vill ha andra kursplaner, till
exempel YH utbildningar validerade mot kunskapskrav och moduler i
Yrkesbevis 1. Då kan även dessa kurser läggas in i OCN plattformen
direkt.
- Även praktiska uppgifter utförda inom en utbildning, vilka uppfyller
kraven i modulerna, kan dokumenteras på de checklistor som finns
inom OCN plattformen. Dessa kan då följa med eventuella kursbetyg.
Dessa checklistor ska då vara underskrivna av yrkesbedömare som
är godkänd av såväl TCYK som OCN. Om en handledare, annan än
yrkesbedömaren med både TCYK och OCN behörighet, observerat
deltagaren och fyllt i checklistan, ska även denne handledare skriva
under checklistan.
Ett kompettensintyg utfärdat från OCN plattformen, som styrker att erforderligt
antal obligatoriska och valbara moduler är klara och godkända ska biläggas en
ansökan om att få Yrkesbevis 1 utfärdat av TCYK.
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På TCYKs hemsida under fliken Webshop görs ansökan om att registrera sig för att
påbörja validering på OCN plattformen.
Från samma Webshop ansöker man om att få sitt yrkesbevis utfärdat och bifogar då
kompetensintyget som styrker behörigheten.
Tänk på att man kan lägga med samtliga personer vid registreringen innan man
skickar in anmälan som då automatiskt skapar en fakturamed samtliga registrerade
personer på.
Tänk på att företaget, förvaltningen eller organisationen måste registrera sig som
kund innan ansökan om registrering kan ske. Kolla först så att du har behörighet att
registrera detta för den arbetsgivare som du arbetar för.
Kostnaden är 650 kr + moms för ”Yrkesbevis 1 registrering” och 850 kr + moms för
”Yrkesbevis 1 utfärdande”.
1

Klicka på ”Ny Ansökan”

2

Klicka på ”Yrkesbevis 1 registrering”. OBS du kan registrera flera
deltagare vid samma tillfälle så får du bara en faktura, innehållande
samtliga registrerade deltagare.

3

När detta är gjort kan du gå in i OCN plattformen och registrera
deltagarna där. Ett tips är att registrera deltagarna var för sig och inte
som grupp. Det gör det lättare att arbeta i plattformen om deltagarna
ligger på olika nivåer.

4

De deltagare som når full behörighet för Yrkesbevis 1 kan ta ut sitt
kompetensintyg och ansöka om yrkesbevis 1 hos TCYK. Ansökan gör du
på samma sätt som punkt 1 och 2 ovan, fast du beställer ”Yrkesbevis 1
utfärdande”, i stället.
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