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Bekreftelse på tilsettingsforhold og samarbeid om gjennomføring av bachelorstudium i 

arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – 2023-2027 (ABLU)  

 
Studiet forutsetter at studenten har et tilsettingsforhold i en barnehage, og at denne kan benyttes 
aktivt som en læringsarena for både studenten og medstudenter.  

Navn på søker:  

 

Fødselsdato: 

 
Ved å signere denne bekreftelsen, bekrefter barnehageeier/ styrer at den ansatte støttes i sitt 
utdanningsløp. Utdanningen er et deltidsstudium over fire år ved OsloMet – storbyuniversitetet 
(OsloMet)   

_________________________________________________________ bekrefter at:  
(Navn på barnehageeier eller daglig leder) 
 

• Søker har et tilsettingsforhold i minimum 50 % stilling gjennom studietiden  

• Barnehagen sørger for at søker får en mentor i barnehagen, som er utdannet 

barnehagelærer, som kan følge studenten gjennom hele studietiden. Mentor følger opp 

studenten og setter av tid til veiledning ved studentens praksis i egen barnehage, og i 

samarbeid med faglærer fra OsloMet vurdere praksisperioden til bestått/ikke bestått.  Navn 

på mentor må være klart ved studiestart. 

• Styrer/daglig leder og mentor forplikter seg til å delta på oppstartsmøte ved OsloMet 

studiestartuken.  

• Styrer/daglig leder vil tilrettelegge for at søker får gjennomføre studiet i henhold til 

programplanen og gis permisjon til å gjennomføre studiet (studiesamlinger på studiestedet, 

nattsamlinger og arbeid i studiegrupper, samt praksis). 

• Styrer/daglig leder har gjennomført en forventningssamtale med søkeren, hvor studiets 

organisering, krav til egen innsats og samarbeid med medstudenter er tema.  

• Styrer/daglig leder bekrefter at barnehagen har minst to avdelinger. 

• Styrer /daglig leder bekrefter at barnehagen er villig til å stille som vertskap for 

studiesamlinger i barnehagen 

 

Dette spesielle opptakskravet kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse eller 

godkjent realkompetanse. Det er OsloMet som vurderer om opptakskravene er oppfylt. Dersom du 

ikke dokumenterer alle opptakskravene, vil du ikke være kvalifisert for opptak. 

Navn på barnehage: ______________________________________________________________ 

Kontaktinfo daglig leder: ____________________________________________Mobil: ________ 

Barnehagen er i bydel/kommune: ___________________ 

Sted, dato: ___________________                 

Signatur: ________________________________________________________________ 

(Signeres av barnehageeier/ daglig leder/styrer i barnehagen)  


