
TCYK Konferens 2022
24 november 2022 i Göteborg

Yrkesbevis behövs !
Konferensen vill vi visa på de möjligheter som TCYK:s yrkesbevis ger, då man 
ska kvalitetssäkra yrkeskompetens i utemiljöbranschen . 
Efter konferensen hoppas vi att du har fått med dig några nya verktyg som 
utvecklar ditt eget arbete med kompetensutveckling.

Konferensen vänder sig främst till :
- Utbildningsanordnare och yrkesbedömare i utemiljöbranschen.
- Beställare av utemiljötjänster 
- Arbetsgivare i utemiljöbranschen



0830 Registrering

0900 Inledning

0905 Vem behöver yrkesbevis?  
Beställaren/arbetsgivaren/yrkesarbetaren

0920 Den oslipade diamanten 
Hur förbättrar vi kompetensförsörjningen

0940 Praktiska verktyg med stöd av OCN -metoden

1000 Fika

1015 Lära jobbet på jobbet - tre berättelser
Hur viktiga är yrkesbevisen för de som valideras ?
Lärande i arbete utifrån Utemiljö BAS
Lärande på arbetsplats med Yrkesbevis som mål

1110 Bensträckare

1115 Testa mikrolärande med digitala verktyg
TCYK språklär - på väg in i yrket
TCYK lär - på väg mot yrkesbevis

1130 Lunch

1215 Lära i utbildning och praktik - tre berättelser
Utemiljö BAS - små steg som leder långt
Kundanpassad fortbildning - byggd på TCYK:s moduler.
Främjar validering människor insteg i nya yrken?

1305 Bensträckare

1310 Lärlingsutbildning - Skolverkets- och Branschens krav möts.
Lärlingsutbildning på frammarsch - Uddevalla visar vägen 
Lärlingspilot Väst - Lärlingsutbildning  och  Branschvalidering

1330 TCYK:s kunskapskrav
Hur förhåller dom sig till skolverkets kurser

1345 Fika

1405 Tillsammans tar vi nästa steg
Framtiden för TCYK:s yrkesbevis
Panelutfrågning av föreläsarna

1500 Konferensen slut



Föreläsarna

Mattias Elofsson - Moderator Kyrkogårdskonsulent på SKKF och ordförande i TCYK

Lennart Wahlstedt Projektledare för TCYK:s projekt AF2022 och Poseidons Framtidsverkstad

Anders Lundberg Projektledare Nordiskt valideringsforum
Anna Thelin IK för TCYK Nordiskt valideringsforum

Katarina Olsson Valideringsstödjare yrkesbedömare och trädgårdsmästare på Fagra miljöer AB
Eva Borg Valideringsstödjare yrkesbedömare och trädgårdsanläggare på Spades Trädgårdsanläggningar AB
Marina Ivarsson Valideringsstödjare och yrkesbedömare på Thormans Entreprenad AB- ett företag inom Green koncernen

Annika Larsson Lärare i yrkessvenska och samordnare jobbspår / AMI hos ABF vux

Hans Andrén Verksamhetsansvarig för utbildningsföretag Mode 3 som anordnar uppdrags- och yrkes VUX-utbildningar
Malin Björklund Yrkeslärare / Yrkesbedömare på Angereds Gård inom Naturbruksförvaltningen i Västra Götaland
Claudia Andreasson Utvecklingsledare på Göteborgs stad Arbetsmarknad- och vuxenutbildning  Arbvux

Maria Jonasson Koordinator på Vuxenutbildningen Uddevalla kommun och Uddevalla lärlingscentrum 
Lotta Naglitsch Lärlingsutvecklarna AB tidigare Föreståndare för Skolverkets Lärlingscentrum. En av EU:s experter på 

lärlingsutbildning. Lärare och rektorsutbildad. Expert gällande lärlingsutbildning, speciellt 
lärlingsanställningar.



Välkommen att anmäla dig
Plats – Kristinedals träningscenter / konferens Byfogdegatan 4  vid SKF i Göteborg

Konferensavgift – 1900 kr per person + moms
Lunch och fika ingår i konferensavgiften

Anmälan – Det finns två alternativ!

1. Logga in i  TCYK:s butik på vår hemsida, för dig som är kund hos TCYK .       
Du hittar TCYK konferensen under utbildningar då du loggat in i butiken

2. Anmäl dig på ett digitalt anmälningsformulär via denna länk

Anmälan senast 2022-11-11

https://eanmalan.yrkesbevis.com/accounts/login.php
https://app.smartsheet.com/b/form/b756dcc4705843a5bf75cac338cbbfe6
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