Validering mot kompetensbevis visar på både teoretiska
kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller
branschens krav.
Validering mot intyg mäter enbart teoretisk kunskap genom
ett komprimerat teoretiskt prov.
Valideringen utförs av ett ackrediterat testcenter och sker i ett
webbaserat system kallat MZ.

FAVAL
Validering av
fastighetstekniker/
fastighetsskötare
Kartlägga, bedöma och värdera faktiska
kunskaper, färdigheter och förmågor.

Idag är det möjligt att valideras mot yrkesrollerna
Fastighetstekniker (FT1) och Fastighetsskötare (FS1).

Pris, gäller under 2019-2020

Teoretiskt prov (halv dag)

4.500:-

Praktiskt prov (halv dag)

4.500:-

Total pris Kompetensbevis

9.000:-

Valideringsprov mot intyg, endast teoretiskt prov

4.500:-

För mer information kontakta:
Mikael Löfstedt, 070-334 74 00, mikael.lofstedt@jgy.se
Anna Wikén, 010-490 26 17, anna.wiken@jgy.se

Jämtlands Gymnasium • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se • www.jgy.

Jämtlands Gymnasium, Fyrvalla är ett
ackrediterat testcenter för validering
av kompetenser inom
fastighetsbranschen. Skolan har tre
utbildade testledare som arbetar som
yrkeslärare inom VVS- och
Fastighetsprogrammet.

Jämtlands Gymnasium, Fyrvalla är ett ackrediterat
testcenter för validering av kompetenser inom
fastighetsbranschen.

Ackreditering visar att testcentret uppfyller alla krav
på testledare, provmiljö och utrustning och att
testplatsen utrustas med korrekt provmiljö enligt krav
från Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.
Validering kan vara till hjälp för dig som vill börja
studera, förkorta tiden på en pågående utbildning eller
söka arbete. Valideringen kan även visa de
kompetenser du redan har och påvisa eventuella
områden du behöver komplettera.
Validering mot kompetensbevis visar på både
teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som
uppfyller branschens krav.
Validering mot intyg mäter enbart teoretisk kunskap
genom ett komprimerat teoretiskt prov. Valideringen
utförs av ett ackrediterat testcenter och sker i ett
webbaserat system kallat MZ.

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga,
kvalitetssäkra och utveckla rätt kompetens för
branschens yrken. I dagsläget kan den som önskar
valideras mot yrkesrollen Fastighetstekniker, FT1.
Fastighetsföretagen kan med hjälp av FAVAL säkerställa
och även utveckla kompetensen hos sina anställda.
Valideringen görs på flera nivåer. Första steget är en
kompetenskartläggning, där ett antal frågor besvaras för
att få reda på den grundläggande kompetensen. Den
andra nivån är en validering mot intyg, där ett teoretiskt
prov med specifika frågor om fastighetsområdet
bekräftar kompetensnivån. Det sista steget är en
validering mot kompetensbevis med både teoretiska och
praktiska prov, som bland annat innefattar
arbetsmoment som bedömer den reella kompetensen.

Valideringen genomförs som ett teoretiskt
prov med tolv ämnesområden, enligt nedan.
• Byggnadsteknik
• Ellära och elkraftsteknik
• Styr- och reglerteknik
• Ventilationsteknik
• IT
• Matematik
• Miljö och hållbarhet
• Ekonomi
• Juridik
• Kommunikation
• Yttre service
• Kundservice

Det praktiska testet består av följande
delprov:
•
•
•
•
•
•
•
•

Byte av remskiva och kilrem
Luftflödesmätning
El moment
VVS-koppling
Styr- och reglerteknik
Yttre skötsel
Avflyttningsbesiktning
Kommunikation

