Dokumentasjon av minimum 40 prosent stilling i barnehage
I tillegg til kravet om generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, må søkere til
bachelorprogrammet i barnehagelærerutdanning samlings- og nettbasert ved OsloMet dokumentere at de er
ansatt i minimum 40 prosent stilling i en ordinær offentlig eller privat barnehage (ikke familiebarnehage).
Skriv ut og fyll ut dette skjemaet etter at du har søkt opptak til studiet gjennom Samordna opptak. Scan det
utfylte skjemaet og last det opp i nettsøknaden din.

Søkers personalia
Etternavn: ___________________________________________________________________________
For-/mellomnavn: _____________________________________________________________________
Fødselsnummer (11 siffer): ______________________________________________________________

Bekreftelse på arbeidstilknytning
Fylles ut av arbeidsgiver.
Arbeidssted/kommune ev. bydel (navn og adresse):__________________________________________
____________________________________________________________________________________
Kontaktpersonens navn:_________________________________________________________________
Kontaktpersonens telefon og e-post:_______________________________________________________

Praktiske opplysninger
•
•

•
•

Du vil få en mentor som er utdannet barnehagelærer i barnehagen som kan følge deg opp gjennom
hele studietiden.
Mentor må sette av tid til veiledning ved studentens praksis i egen barnehage og vil sammen med
faglærer fra OsloMet vurdere praksisperioden til bestått/ikke bestått. Navn på mentor må være klart
ved studiestart.
Styrer og mentor må delta på et tre timers oppstartsmøte ved OsloMet i studiestartuken, eventuelt på
Skype.
Barnehagen må praktisk tilrettelegge for at søker får gjennomføre studiet i henhold til programplanen
og permisjon til å gjennomføre studiet (praksisperiodene studenten skal ha i ekstern barnehage er på
heltid, fem dager i uken).

Underskrift arbeidssted
Undertegnede bekrefter at søker vil være ansatt ved dette arbeidsstedet i minimum 40 prosent stilling. Søker
vil få anledning til å utføre arbeidsoppgaver som er relevante for en barnehagelærer.
Sted __________________________________________________
Dato: __________________________________________________
Underskrift (daglig leder/styrer): ________________________________________________________________

Underskrift søker
Jeg vet at uriktige, manglende eller misvisende opplysninger kan føre til at jeg mister retten til å fullføre
utdanningen. Jeg bekrefter at alle de opplastede dokumentene er ekte og er klar over at jeg må kunne fremvise
originaler av vitnemål, karakterutskrifter og attester ved studiestart. Forfalskninger av dokumentasjon rammes
av straffelovens § 361 og vil bli politianmeldt.
Sted: __________________________________________________
Dato: __________________________________________________
Underskrift: _____________________________________________

