
 

 

Byagatan 30, 291 73 Önnestad | Tel. +46 (0)44-785 01 00 | www.onnestadsfolkhogskola.se 

Validering av reell kompetens för behörighet.  
 

Saknar du formell behörighet till den utbildning du söker, kan du begära validering av 

reell kompetens. 

 

”Med reell kompetens menas en persons samlade kompetens hur den införskaffats och 

dokumenterats. I en samlad bedömning värderas kunskaper och erfarenheter från 

arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning 

och/eller annan kursverksamhet”. 

 

Reell kompetens utför en egen behörighetsgrund parallellt med den formella 

behörigheten och ska inte förblandas med undantag. 

 

Om du utifrån din reella kompetens bedöms ha kunskaper som är relevant för den 

sökta utbildningen ska denna bedömning ligga till grund för antagning. 

 

Bedömning av reell kompetens görs i samband med ansökan till utbildningen.  

 

Du ska: 

 skriva ett personligt brev och ange hur de samlade meriterna gör att du anser dig 

kunna klara utbildningen. 

 

-vilka speciella kunskaper du har som är viktiga för den aktuella  

 utbildningen. 

-hur kunskaperna har förvärvats. 

-hur kunskaperna gör det möjligt att klara utbildningen. 

 

 bifoga dokumentation som kan användas vid bedömning, t ex intyg, betyg eller 

andra valideringsdokument. Arbetslivserfarenhet ska styrkas med intyg från 

arbetsgivaren. Utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, omfattning i tid samt 

referens till närmaste chef ska redovisas. 

 

 bifoga övriga handlingar du vill åberopa. 

 

OBS: anställningsintyg, lönebesked och andra dokument som utfärdas vid anställning 

gäller inte! 

 

Dokumenten som styrker en reell kompetens ska skickas tillsammans med övriga 

ansökningshandlingar.  
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Elev – och Lärarassistent 1-årig yrkesutbildning 

IT-utbildning 1-årig yrkesutbildning 

Socialpedagog 2-årig yrkesutbildning 
 

 
För ansökan gäller att: 

 

Du skall i ett personligt brev ange de skäl du anser ger dig denna reella kompetens. 

Beskriva din förmåga att kommunicera, enskilt eller i grupp, i tal och skrift, och att 

samarbeta kring gemensamma uppgifter. 

 

Du ska kommentera uppgifterna från din ansökningsblankett om anställningar, 

medlemskap i föreningar och dina fritidsintressen. 

 

Vi hävdar att studier på folkhögskola och särskilt på dessa utbildningar ställer krav på en 

allmän orientering och god förankring i samhället. 

 

 

 

 
Lena Bergh 

Rektor 
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Begäran om bedömning av reell kompetens 
 
Sökt utbildning: …………………………………………………………. 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Efternamn  Förnamn   Personnummer 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Adress   Postnr  Postadress  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Mobiltelefonnr  e-post 

 

Saknad formell grundläggande behörighet: 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Förkunskaper som istället åberopas:   Bilaga nr 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Beslut  

 

Skolan tillstyrker – avslår begäran 

 

Motivering 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Bedömning av reell kompetens – underlag 
 

Ge exempel på arbetsuppgifter/uppdrag eller situationer som styrker din förmåga att 

läsa och förstå texter och dess innehåll 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ge exempel på arbetsuppgifter/uppdrag eller situationer som styrker din förmåga att 

skriva texter, rapporter, referat eller liknande. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ge exempel på hur du grundlagt din förmåga att muntligt och skriftligt samarbeta med 

andra samt din förmåga att informera andra 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ge exempel på hur du grundlagt din förmåga att lyssna till andra människors 

erfarenheter och uppfattningar 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ge exempel på hur du anser dig vara allmänbildad 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ort datum    Sökandes underskrift 

 

________________________________  _______________________________________ 


