SØKNAD OM Å BLI PRAKSISBARNEHAGE/
fornying av samarbeidsavtalen

BARNEHAGENS
KONTAKTINFORMASJON

BARNEHAGENS NAVN:

BARNEHAGENS STYRER:

POSTADRESSE:

POSTNR.:

TELEFON:

FAX:

POSTSTED:

BARNEHAGENS E-MAIL:

NB! Barnehagens besøksadresse:
Eventuelt andre avdelinger med annen besøksadresse:

ANTALL

BARNEHAGENS
OPPLYSNINGER

AVDELINGER/ GRUPPER:
Har barnehagen barn med spesielle behov?
Har barnehagen tospråklige barn?

BARN I BARNEHAGEN:

JA____ NEI____
JA____NEI____

LINK TIL BARNEHAGENS HJEMMESIDE:
LINK TIL BARNEHAGENS ÅRSPLAN:

INFORMASJON
OM
BARNEHAGEEIER:

BARNEHAGENS EIER:

NAVN PÅ EIERS KONTAKTPERSON:

ADRESSE:

POSTNR.:

TELEFON:

FAX:

POSTSTED:

E-MAIL TIL EIERS
KONTAKTPERSON:

Hvis flere barnehager med samme eier ønsker å bli praksisbarnehage,
rangerer eieren de søkende barnehagene. UiS ønsker at eieren leverer en kort
begrunnelse for den prioriteringen som er foretatt. Listen leveres til UiS innen
angitt søknadsfrist.

Dato:

Vi bekrefter med dette at barnehagen søker om å bli praksisbarnehage ved
Institutt for førskolelærerutdanning, Universitetet i Stavanger
Dato:

UNDERSKRIFTER
Underskrift av representant for eier

Underskrift av styrer

BARNEHAGENS
PEDAGOGISKE
PROFIL/
SATSINGSOMRÅDER/
PROSJEKTER:

Er styrer/virksomhetsleder utdannet førskolelærer?
Antall ansatte med førskolelærerutdanning
(utenom styrer):
BARNEHAGENS
BEMANNING

Antall førskolelærere/ ped.ledere med
dispensasjon fra kravet om
førskolelærerutdanning:
Antall mannlige ansatte (inkludert styrer):
Antall mannlige ansatte med førskolelærerutdanning (utenom styrer):

Eventuelle kommentarer:

JA

NEI

%
%
%
%
%
%

Andre opplysninger (funksjon-ønsker, permisjoner, kommentarer osv.):

(Eventuell merknad:
styrer, assisterende
styrer)

Antall barn

%

1. Avdeling/
gruppenavn/
2. telefonnr.

Barns alder

eventuell
relevant
videreutdanning
10VT/ 30STP

Har jobbet i deres
barnehage – antall år

Fordypningsemne på
vitnemålet/ og

Har arbeidserfaring fra
barnehage - antall år

1. Navn på
utdanningsinstitusjonen,
2. hvilket år
vedkommende ble
ferdigutdannet

Har
veiledningskompetanse
10VT/ 30stp

Pedagogisk leder

(inkl. styrer, ass.styrer)
navn

Førskolelærer

kun utdannede
førskolelærere som kan
være praksislærere neste år

Stillingsstørrelse

AKTUELLE
PRAKSISLÆRERE –

Har
vært
praksislærer
før
(ant. år)

HVORFOR ØNSKER
DERE
Å BLI PRAKSISBARNEHAGE?
MAX. 150 ORD

Nåværende praksisbarnehager som søker fornying av samarbeidsavtalen,
skal ikke fylle ut dette feltet!

BARNEHAGENS
GEOGRAFISKE
BELIGGENHET OG
TILGJENGELIGHET
MED OFFENTLIG
TRANSPORT.

Vennligst beskriv konkret
hvordan man med
offentlig transport
hurtigst kommer fra UiS
til deres barnehage. Vis
ca. tidsbruk.

Søknaden sendes innen 20.4.2012
både
pr. e-post til:
viiu.vernik@uis.no
Sammen med søknaden sendes link til barnehagens hjemmeside.
og
pr. post til:
Universitetet i Stavanger
Det Humanistiske fakultet
IFU v/ praksiskoordinator Viiu Vernik
4036 Stavanger
Søknaden i underskrevet stand pr. post må ha disse obligatoriske vedleggene:
• barnehagens årsplan
• barnehagemyndighetens tilsynsrapport med barnehagen
Ved ønske. • øvrig informasjon om barnehagens virksomhet

