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Blankett för validering av yrkeskunskaper
Observera att du endast ska fylla i en blankett per yrkesämne. Om du ansöker om behörighet i flera
yrkesämnen ska du fylla i flera blanketter.

1. Personuppgifter (obligatoriskt)
Ange ditt personnummer (ååååmmdd-nnnn)
Om du inte har ett svenskt personnummer, ange det samordningsnummer du fått av Skatteverket, samt födelsedatum

Ange ditt för- och efternamn

2. Yrkesämne (obligatoriskt)
Ange det yrkesämne som blanketten omfattar

Exempelvis styckningskunskap

3. Beskriv din samlade yrkeserfarenhet (obligatoriskt)
Se SKOLFS 2012:4 för yrkesämnets kunskapskriterier.
•

På denna och nästkommande sida ska du konkret och utförligt beskriva hur din samlade yrkeserfarenhet
och dina yrkeskunskaper är relevanta utifrån yrkesämnets kunskapskriterier (genom att specificera
konkreta arbetsuppgifter och utbildningsinnehåll).

•

När vi prövar dina möjligheter till behörighet kommer vi att bedöma om du behärskar hela
undervisningsämnets yrkesbredd. Var därför noga med att beskriva kvalificerade yrkeskunskaper, dvs
sådana kunskaper och färdigheter som visar att du kan hantera kvalificerade yrkesuppgifter inom
yrkesområdet. Observera att undervisningserfarenhet inte bedöms motsvara kvalificerade yrkeskunskaper.
Läs mer om kunskapskriterierna via www.skolverket.se/fs/yrkeskunskaper. Du kan få ytterligare
vägledning i ämnesplanen och i dess kursbeskrivningar.

•

OBS! Innan du fyller i blanketten, se vägledande exempel här.

Fyll i din beskrivning här:

Här förväntas du ge en utförlig beskrivning av dina kunskaper och förmågor utifrån dina
yrkeserfarenheter. För behörighet i ämnet måste du visa att du uppfyller hela ämnets bredd och djup
som framgår av kunskapskriterierna (SKOLFS 2012:4) för exempelvis ämnet: Styckningskunskap
Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om:
•
•
•
•
•

de i branschen förekommande djurens anatomi
köttkvalitet
styckningsdetaljernas och de olika sorteringarnas användningsområden vid förädling och
tillagning
hantering och förvaring av råvaror
lagar och andra bestämmelser inom området.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera, utföra samt identifiera resurser
för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets-, miljö- och
hygienkraven) inom:
•
•
•

utförande av hängande och liggande styckning,
finstyckning av grovstyckade detaljer
förpackning, märkning och förvaring av styckningsdetaljerna.
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Forts…

4. Förteckning över bifogade intyg (obligatoriskt)
(*) Fyll i titeln på det intyg som du vill åberopa, t.ex. arbetsintyg
(**) Numrera alla bilagor som du skickar med det ifyllda formuläret
(***) Ange under vilken tidsperiod det som intygas ägt rum. Skriv så detaljerat som möjligt (t.ex. januari 1999 – mars 2002)
(****) Specificera vilka konkreta arbetsuppgifter och/eller utbildningsinnehåll som intyget avser. Dessa ska också framgå i avsnitt
3, där du behöver beskriva hur din samlade yrkeserfarenhet kopplar till yrkesämnet.

Relevanta intyg (*)

Bilagans
nummer
(**)

T.ex.
Yrkesutbildningsbevis

1

(Bifoga samtliga sidor och
beskrivningar)
T.ex.
Mästarbrev
(Bifoga samtliga sidor och
beskrivningar)

2

Tidsperiod (***)
Fr.o.m.-t.o.m.

2005-08-20

2002-07-20

Specificera vilka konkreta arbetsuppgifter och/eller
utbildningsinnehåll som intyget avser (****)

Här beskriver du för yrkesämnet relevanta och
kvalificerade kunskaper och förmågor som du uppnått
genom det som intygas.

Kunskaper och förmågor kan exempelvis beskrivas
genom en redogörelse av dina konkreta
återkommande arbetsuppgifter.
Till exempel: ”På denna arbetsplats utförde jag följande
kvalificerade arbetsuppgifter:
-”

T.ex.

3

Arbetsgivarintyg - Namn på
företag
(Bifoga samtliga sidor och
beskrivningar)

fr.o.m
1998-01-20
t.o.m
2006-02-07

Kunskaper och förmågor kan exempelvis beskrivas
genom en redogörelse av dina konkreta
återkommande arbetsuppgifter
Till exempel: På denna arbetsplats utförde jag följande
kvalificerade arbetsuppgifter:
-”

T.ex.
Arbetsgivarintyg – Namn
på företag
(Bifoga samtliga sidor och
beskrivningar)

4

T.ex.
Diplom
(Bifoga samtliga sidor och
beskrivningar)

5

fr.o.m
2004-03-01
t.o.m
2011-05-07

Här beskriver du för yrkesämnet relevanta och
kvalificerade kunskaper och förmågor som du uppnått
genom det som intygas.

fr.o.m
2010-02-18

Här beskriver du för yrkesämnet relevanta och
kvalificerade kunskaper och förmågor som du uppnått
genom det som intygas.

-”
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