TRÄARBETARE

PRAKTISKT INFORMATION INFÖR VALIDERING

VÄLKOMMEN

TILL VALIDERING
Här får du information hur du kan förbereda dig
och känna dig trygg inför din validering.
Valideringen ger dig möjlighet att synliggöra
dinkompetens oavsett när, var och hur den har
förvärvats. Det stärker även dig i din yrkesroll och
du får en överblick över dina styrkor och eventuella kunskapsluckor. Valideringen leds av en
behörig testledare som också är den som stöttar,
bedömer resultat och dokumenterar utlåtande.
Har du specifika frågor kring din validering
kontakta ditt testcenter.
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ATT TÄNKA PÅ INFÖR
VALIDERINGEN
• Se till att komma i tid och utvilad.
• Ta med giltig ID-handling, pass eller körkort för ID-kontroll innan start av
valideringen.
• Du kommer att testas både teoretiskt och praktiskt för valideringen
ska säkerställa att du får visa upp såväl kunskaper som förståelse och
färdigheter.
• Du får ställa frågor till testledaren innan och efter valideringen.
• Du får reda på resultatet av valideringen direkt efter det att du avslutat testerna.
• Om du inte klarar valideringen kan du komplettera eller utveckla dina
kompetenser inom något kunskapsområde. Testledaren ger dig då tydliga
instruktioner om hur och var du kan göra dessa kompletteringar.

VALIDAND

TEORETISK &
PRAKTISK
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RESULTAT
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KOMPLETTERA
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VAD HÄNDER UNDER
VALIDERINGEN
TEORETISKA MOMENT
Den teoretiska delen av valideringen genomförs som ett skriftligt test på en
dator. Din testledare kommer att hjälpa dig att komma igång med testet. Du
kommer att få drygt ett hundratal frågor från 19 delmoment som berör de olika
kompetenser som ingår i det yrke du valideras mot.
Om du känner dig osäker kan du lämna frågan obesvarad och gå vidare för att
sedan återvända till frågan när du vill. Du kan också gå tillbaka till redan besvarade frågor och ändra ditt svar.
För det teoretiska testet har du en maxtid på fyra timmar. Du har två minuter på
dig att besvara varje fråga, vilket är gott om tid. Du kan pausa testet mellan varje
delmoment så länge du håller dig inom maxtiden. Du kan hela tiden se hur mycket
tid du har kvar genom en nedräkning av tiden som startar när du påbörjar testet.
Det teoretiska testet finns bara på svenska men det kommer att finnas tillgång
till hjälpmedel för språkförståelse om sådant behov finns.
När du är klar med det teoretiska testet går du och din testledare igenom resultatet tillsammans. Du får återkoppling på hur det har gått inom varje delmoment
som testet har berört.
När genomgången är klar får du hjälp av testledaren att förbereda dig inför de
praktiska momenten som följer nästa dag.
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PRAKTISKA MOMENT - TRE OLIKA MODULER
Det praktiska momentet för Träarbetare består av tre moduler som du ska
genomföra.
Syftet med dessa moduler är att du ska få möjlighet att visa vilken praktisk kompetens du har inom yrkesrollen. Modulerna innehåller moment och svårigheter
som ingår i yrkesrollen träarbetare. Det är samma moment med likadan utrustning
på samtliga valideringscenter, oavsett var i landet du genomför din validering.

DE TRE MODULERNA ÄR:
1

Teknikmodul

2

Väggmodul

3

Formbyggnad/armeringsmodul
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Med TEKNIKMODULEN får du bland annat visa dina kompetenser att räkna, fördela, läsa ritning, välja rätt material och maskiner. Hela tiden med arbetsmiljö och
säkerhet i fokus. Maxtiden för att genomföra Teknikmodulen är 6 timmar.

Med VÄGGMODULEN får du bland annat visa dina kompetenser i att läsa ritningar
och monteringsanvisningar, resa en vägg och färdigställa en vägg med alla moment invändigt och utvändigt, samt montera ett fönster.
Maxtiden för Väggmodulen är 2 x 6 timmar.

Med FORMBYGGNAD/ARMERINGSMODULEN får du bland annat visa dina
kompetenser att läsa ritningar, beräkna och bygga en enklare gjutform med tillhörande armering.
Maxtiden för Formbyggnad/armeringsmodulen är 6 timmar.

Tillsammans tar de praktiska momenten med sina 3 moduler fyra dagar att
genomföra. När de tre modulerna är genomförda går testledare igenom resultatet
tillsammans med dig.
Oavsett om du enbart har genomfört ett av momenten i de teoretiska eller praktiska modulerna eller en fullständig validering, får du ett valideringsintyg som
beskriver vilket yrke du har validerats mot, vilka moment som genomförts och en
tydlig beskrivning av dina kompetenser inom yrket och vad du eventuellt behöver
förbättra.
Om du behöver komplettera en eller flera kompetenser vägleder testledaren dig
till hur du kan komplettera dessa och om du eventuellt behöver validera igen. Det
kan röra sig om kortare eller längre utbildningar hos någon utbildningsgivare eller
självstudier genom de distansutbildningar som BYN tillhandahåller.
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EFTER VALIDERINGEN
- VAD HÄNDER NU
Om du har godkänt i testerna, både teoretiskt och praktiskt, får du ett grundkompetensbevis. Detta utgör ett kvalitetssäkrat bevis för dina kunskaper, din
förståelse och dina förmågor i din yrkesroll.

HUR ERHÅLLER DU YRKESBEVIS?
Om du klarar provet behöver du därefter arbeta i 36 månader, alternativt visa upp
intyg på arbetad tid i yrket på 36 månader. Därefter kontaktar du din BYN-region
för att erhålla ditt yrkesbevis.

OM DU BEHÖVER KOMPLETTERA
Efter genomförda teoretiska och praktiska moment har du en utvärderande genomgång med din testledare. Här får du veta om du behöver komplettera eller
utveckla dina kompetenser inom något kunskapsområde. Testledaren ger dig i så
fall tydliga instruktioner om hur och var du kan göra dessa kompletteringar. Du
får sedan boka tid för att göra om din validering inom de kunskapsområden som
du ska komplettera.
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