
Blankett Reell kompetens

Personuppgifter
NAMN

ADRESS

POSTNUMMER

EMAIL

TELEFON MOBIL

ORT

PERSONNUMMER

(IFYLLES AV SKOLAN)ANKOMSTDATUM

LAND

sida 1 av 4

KARTLÄGGNING AV REELL KOMPETENS
Inför bedömning av reell kompetens, det vill säga all den kompetens  
du har, oavsett hur och var den utvecklats, behöver beskrivas och  
eventuellt dokumenteras. 

En kompetenskartläggning är utforskande och handlar om att synliggöra  
erfarenhet och kompetens från såväl utbildningar och yrkesliv som fritid  
och eventuellt föreningsliv. 

För att en kartläggning av reell kompetens ska kunna utgöra ett underlag  
för bedömning krävs det en mer detaljerad beskrivning av exempelvis  
arbetsinnehåll än bara en yrkestitel. 

Vad gjorde du under din arbetsdag? Vilka situationer krävde ditt allra  
yttersta av yrkeskunnande för att lösa? Har du fritidsintressen där du  
också utvecklat kompetens som kan vara viktig att ta tillvara för behörighet  
eller vid ett eventuellt tillgodoräknande? Allt som du gjort kan vara viktigt,  
inte bara sådant du lärt dig på en utbildning.

Fyll i de rutor du kan. Fundera sedan djupare kring exempelvis dina arbets- 
platser. Vad gjorde du där? Vad bestod en arbetsdag av? Eller för ett behörig- 
hetskrav i till exempel sömnad och mönsterkonstruktion, har du arbetat med  
sömnad eller haft andra sömnadsuppdrag på fritiden? Har du sytt i hela ditt  
liv och dokumenterat dina kunskaper med foto? 

Det är vi som utbildningsanordnare som gör den slutliga bedömningen av detta 
dokument och dina inskickade arbetsprover. Saknar du t ex ett fullständigt 
gymnasiebetyg men skickar in välarbetade arbetsprover, gör vi bedömningen  
huruvida du har vad som krävs för att klara utbildningen. Då kan det vara  
en väg till ett godkännande av reell kompetens. 

Du kan fylla i formuläret digitalt. När du är klar skriver du ut formuläret och 
undertecknar det. Tillsammans med kopior på t ex betyg, intyg / bevis från  
kurser / utbildningar, arbetsgivarintyg, foto på tidigare arbeten etc utgör  
formuläret för kompetenskartläggning och arbetsprover underlag för  
bedömning av reell kompetens.

TILLSKÄRARAKADEMIN
 I GÖTEBORG



Relevant yrkeslivserfarenhet

ARBETSGIVARE 1

ARBETSGIVARE 2

ARBETSGIVARE 3

ARBETSBESKRIVNING

ARBETSBESKRIVNING

ARBETSBESKRIVNING

TIDIGARE YRKESERFARENHET SKALL OM MÖJLIGT VERIFIERAS MED INTYG FRÅN ARBETSGIVARE

Tidigare utbildning och kurser

UTBILDNING / KURS 1

UTBILDNING / KURS 2

UTBILDNING / KURS 3

SKOLA / KURSANORDNARE

SKOLA / KURSANORDNARE

SKOLA / KURSANORDNARE

TIDIGARE UTBILDNING SKALL OM MÖJLIGT VERIFIERAS MED KOPIA PÅ BETYG / INTYG

ÅR / PERIOD

ÅR / PERIOD

ÅR / PERIOD

ÅR / PERIOD

ÅR / PERIOD

ÅR / PERIOD

EV BILAGA NR 

EV BILAGA NR 

EV BILAGA NR 

EV BILAGA NR 

EV BILAGA NR 

EV BILAGA NR 

Ange arbetsgivare och beskriv de arbetsuppgifter du utförde så noggrant som möjligt. Beskriv vad du har gjort  
och hur du utfört dina arbetsuppgifter. Här räcker det inte bara med en yrkestitel. I vilka situationer fick du  
t ex använda ditt yrkeskunnande lite extra? Är det situationer som du är särskilt stolt över att ha löst i arbetet?
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1 PRAKTIK / ORGANISATION / FRITIDSINTRESSE

2  PRAKTIK / ORGANISATION / FRITIDSINTRESSE

3 PRAKTIK / ORGANISATION / FRITIDSINTRESSE

BESKRIVNING

BESKRIVNING

BESKRIVNING

TIDIGARE ERFARENHET SKALL OM MÖJLIGT VERIFIERAS MED INTYG

ÅR / PERIOD

ÅR / PERIOD

ÅR / PERIOD

BILAGA NR

BILAGA NR

BILAGA NR

BILAGA NR

BILAGA NR

EV BILAGA NR 

EV BILAGA NR 

EV BILAGA NR 

Annan erfarenhet från t ex praktik, organisation, fritidsintresse etc
Ange annan erfarenhet från föreningsliv, praktik, fritidsintressen, utlandsvistelser etc. Beskriv var,  
vad och hur du skaffat dig din erfarenhet så noggrant som möjligt. Har du erfarenheter från antingen 
föreningsliv och fritid som ligger i linje med behörighetskraven och/eller utbildningens innehåll?

Ev andra dokument som bilagor

Foto 

Film 

Skisser och projekt 

Texter 

Annat 

Vissa saker kan vara lättare att visa än att skriva om. exempel: Du kanske har sytt mycket genom åren  
kan kan visa det på ett foto eller en film. Du kanske har ett tidigare projekt där du arbetat kreativt och  
kan visa skisser. Här kan du ta med olika saker som du vill visa oss, som stärker dina förkunskaper.
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Annan erfarenhet eller information du vill lyfta fram

Ansökan emailas till ansokan@tillskararakademin.se

Dokument skall skickas i PDF-format.  
Namnge dokumenten enligt följande:

förnamn.efternamn.1 
förnamn.efternamn.2 

 

Det går även bra att skicka din ansökan via  
post eller lämna den till skolan personligen.

Tillskärarakademin i Göteborg 
Gamlestadsvägen 4, B13 
SE – 415 11 Göteborg

Sista ansökningsdatum är den 17 april.

Skickar du din ansökan digitalt skall den vara 
skickad innan kl 24.00 den 17 april.

Vi tar emot ansökningar på skolan till kl 16.30.
Poststämpel från den 17 april gäller.

ORT NAMNDATUM

  /         /    

Jag intygar att de uppgifter jag inlämnat stämmer.
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