
 

VID VALIDERING FÖR VALIDANDER FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN 

 

Om du är leverantör till Arbetsförmedlingen tänk då på att du har ansvaret för att stödja med 
Gesällbrevet – om valideringen leder till yrkestitel. Informera alltid validanden om att den har 
rätt att ansöka om sitt gesällbrev om den nått yrkestitel (JA på alla bedömningsfrågor). 

 

Om det blir behov av kompletteringar efter en FAS 1 kan du ge rekommendationer enligt 
liknande: 

Anna bedöms behöva komplettera sina kompetenser innan hon kan gå vidare till en FAS 2. Hon kan 
gå en arbetsmarknadsutbildning där också APL ingår - för att utveckla sina kompetenser inom 
samtliga kompetensområden för kockyrket och under APL träna på det hon lär under utbildningen. 
Efter en arbetsmarknadsutbildning bör hon söka arbete. Om hon inte får arbete efter en 
Arbetsmarknadsutbildning kan hon behöva validera sina kompetenser. 

 

Om det blir behov av kompletteringar efter en FAS 2 kan du ge rekommendationer enligt 
liknande: 

Anna bedöms behöva komplettera sina kompetenser. Hon kan praktisera i ett kök på en privat 
restaurang eller i ett offentligt kök - för att utveckla sina kompetenser inom de kompetensområden 
som valideringen visat att hon måste utveckla (se lista nedan) för kockyrket. Efter fullgjord praktik 
med handledning och kompletteringsunderlaget som stöd, kan hon validera sina kompetenser igen 
och försöka nå FAS 2 

(ha med de moment som skapas vid kompletteringar) 
 

Vad är en ARBETSMARKNADSUTBILDNING via AF? 

Detta är en utbildning som Arbetsförmedlingen handlat upp. Den erbjuder alla de poäng som 
krävs för yrket MEN den är specialgjord för Arbetsförmedlingen och är på ca 8 månader för 
kockyrket. Så här presenteras den på AF: 

En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på 
utbildad personal. Utbildningen garanterar inte att du får ett jobb, men den förbättrar dina chanser 
rejält. Utbildningen är oftast från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre. 
Utbildningen är på heltid. 

 

 

 

 



 

Självskattningsenkäter 

AF erbjuder självskattningsenkäter inom kock- och serveringsyrket. Dessa använder AF då de för 
dialog med arbetssökande för att förstå vilka kompetenser de arbetssökande självskattar inom 
dessa två yrken. 

Länk till självskattning kock och servering:  
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/sjalvskattning 

Med stöd av svaren från enkäterna kan AF anvisa till validering. Det innebär inte att validanden 
har tillräckliga kompetenser och arbetslivserfarenheter för att komma vidare till FAS 2.   

 

Vad är Arbetspraktik via AF? 

Så här presenteras den på AF: 

Behöver du skaffa dig arbetslivserfarenhet och öka dina chanser att få jobb? Då kan arbetspraktik 
vara rätt för dig. Praktik på en arbetsplats kan också vara ett alternativ för dig som förbereder dig 
för att starta eget. 

Arbetspraktik innebär att du provar på att jobba på en arbetsplats. Genom att du får 
arbetslivserfarenhet behåller och stärker du din yrkeskompetens. 

Om du är ny i Sverige och har ett yrke, men saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt 
arbetsliv kan du under praktiken få din yrkeskompetens bedömd av en handledare. Bedömningen 
har du nytta av när du sedan söker jobb. Bedömningen tar upp till tre veckor och kan göras på en 
arbetsplats, en yrkesskola eller liknande. 

 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/sjalvskattning

