
 
                    

INBJUDAN till konferens 
Validering i Norrbotten - Så gör vi! 

16-17 februari 2023 

Välkommen till en konferens lunch-lunch i Övertorneå och Haparanda! 
 
 

Datum: 16-17 februari 2023 
 
Plats: Övertorneå & Haparanda 

Målgrupp: Den här konferensen är för dig som har i uppdrag att utföra validering och är 
intresserad av att veta hur andra i länet arbetar med den uppgiften. 
Konferensen anordnas inom Projektet The Norht Sweden Green Deal och ingår i aktiviteter 
för kompetensförsörjning, 
där validering är ett av verktygen att nå målet i Agenda 2030 

Program:  
 
Dag 1 – 16 februari 2023 lokal: Utbildning Nord, Övertorneå 

11,00 - 12,00   registrering och mingel i väntan på lunch 

12,00 – 13,00 LUNCH 

13,00 – 13,30 Inledning i konferensen  
13,30 – 14,30 Utbildnings Nord – Så gör vi! 

14,30 -  14,50  FIKA 

14,50 – 15,00 avresa till Utbildning Nords byggutbildningar   
15,30 – 16,45 besök på Utbildning Nords byggutbildningar   
16,45 – avresa till Haparanda Stadshotell 

19,00 gemensam middag 



 
Dag 2 – 17 februari 2023 lokal: Stadshotell Haparanda 

08,00 – 08,10   Summering av dag 1 samt genomgång av programmet dag 2 
08,10 – 08,40   IUC Norr / Teknik college 
08,40 – 09,00   Byggföretagen Norra Norrland 

09,00–09,10 - Bensträckare 

09,10 – 09,40 Gruppdiskussion  

09,40-10,00  FIKA 

10,00 – 10,30 Piteå Socialförvaltning och LC Komvux Boden berättar om sina erfarenheter 
inom    
                        validering för tillgodoräknande/ behörighet/betyg inom Komvux  
10,30 – 11,30 – Diskussion i grupper 
11,30 – 11,45    Sammanfattning av gruppdiskussioner 
11,45 – 12,00    Summering av dagarna och avslutning 

12,00 – 13,00    LUNCH  

Trevlig resa hem med nya kännedom i bagaget! 

 

Avgift: Konferensen är kostnadsfri 

Logi: Vi har reserverat ett antal rum, men var och en måste boka och betala sitt eget boende. 
Uppge bokningskod: Norrbottens Kommuner 16-17 feb 2023 
(pris enkelrum: 1103 kr/rum/natt exkl.moms) 
Önskar du boka logi så kontakta: Haparanda Stadshotell på: 
info@haparandastadshotell.se, alternativt: 0922-614 90 rumsbokning  
senast 13 januari 2023 
(Obs vi måste släppa rum som inte reserverats efter detta datum) 

Anmälan: Sista datum för anmälan till konferensen är 13 januari 2023. 
Observera att det finns begränsat antal platser. 
Anmäl dig via denna länk >> 

 

Vid frågor om anmälan kontakta: Linda Lundholm, Norrbottens 
Kommuner linda.lundholm@kfbd.se 

https://www.trippus.net/Anm%C3%A4lanValideringiNorrbotten/16-17feb2023
mailto:linda.lundholm@kfbd.se
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