Tjänstgöringsintyg för att styrka yrkeslivserfarenhet till
Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i
fritidshem erfarenhetsbaserad.
När du söker det erfarenhetsbaserade grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem på www.antagning.se måste
du ladda upp ett tjänstgöringsintyg för att styrka yrkeslivserfarenhet. Ladda upp intyget i anslutning till ansökan, dock
senast sista kompletteringsdag. Se datum på www.antagning.se. Intyget gäller endast för sökande till Linköpings
universitet.
Sökande:
Efternamn:

Förnamn:

Personnummer:

Del 1: Dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom pedagogisk verksamhet.
Jag intygar härmed att den sökande har dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande tre år på heltid
inom pedagogisk verksamhet.
Kravet kan till exempel innebära att den sökande arbetat inom förskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass, särskola, gymnasieskola eller
vuxenutbildning. Det kan också innebära att den sökande arbetat som personlig assistent åt en enskild elev. Tre år på heltid kan motsvaras av 6
år på halvtid. Den sökande kan samla ihop skilda tidsperioder med olika tidsomfattning från skilda pedagogiska verksamheter.
Yrkeslivserfarenheten ska vara efter den 1 juli 1998.

Namn på skola- förskola

Ort och datum

Befattning / Titel

Namnteckning arbetsgivare (rektor eller motsvarande)

Namnförtydligande

E-postadress

Telefonnummer

Del 2: Dokumenterad yrkeslivserfarenhet inom fritidshemsverksamhet.
Jag intygar härmed att den sökande har dokumenterad yrkeslivserfarenhet varav minst två år
sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.
Utifrån det tidigare kravet om tre år innebär denna del att den sökande arbetat minst halvtid inom fritidshem under en sammanhängande period
på två år som en del av arbetslaget i fritidshem. Yrkeslivserfarenheten för detta krav innebär att den sökande fått erfarenhet i arbetets olika delar
med planering, genomförande och uppföljning. Yrkeslivserfarenheten som avses här är för hela gruppen i fritidshemmet och kan i detta fall inte
gälla arbete som personlig assistent åt en enskild elev.

Namn på skola- fritidshem

Ort och datum

Befattning / Titel

Namnteckning arbetsgivare (rektor eller motsvarande)

Namnförtydligande

E-postadress

Telefonnummer

Del 3: Uppnår du inte tre års yrkeslivserfarenhet på heltid inom pedagogisk verksamhet hos
samma huvudman?
Då kan du använda tabellen nedan för att ange arbetad tid samt ladda upp flera formulär vid behov. I
behörighetsgranskningen kommer din sammanlagda arbetade tid att räknas ihop.
Jag intygar att den sökande har samma typ av dokumenterade yrkeslivserfarenhet inom pedagogisk
verksamhet MEN på mindre än tre år enligt nedan:
Startdatum

Slutdatum

Timanställning (om ja, sätt kryss)

Fast eller tidsbegränsad
anställning (om ja, ange
anställningsgraden i
procent)

Ort och datum

Befattning / Titel

Namnteckning arbetsgivare (rektor eller motsvarande)

Namnförtydligande

E-postadress

Telefonnummer

Summering av tiden.
Anges i antal månader
eller timmar

Del 4: Uppnår du inte minst två år sammanhängande på minst halvtid i fritidshem hos
samma huvudman?
Då kan du använda tabellen nedan för att ange arbetad tid samt ladda upp behov. I behörighetsgranskningen
kommer din sammanlagda arbetade tid att räknas ihop.
Jag intygar att den sökande har samma typ av dokumenterade yrkeslivserfarenhet inom pedagogisk
verksamhet MEN på mindre än två år enligt nedan:
Startdatum

Slutdatum

Timanställning (om ja, sätt kryss)

Fast eller tidsbegränsad
anställning (om ja, ange
anställningsgraden i
procent)

Ort och datum

Befattning / Titel

Namnteckning arbetsgivare (rektor eller motsvarande)

Namnförtydligande

E-postadress

Telefonnummer

Summering av tiden.
Anges i antal månader
eller timmar

