Barnehagens navn: __________________________________________

Samtykkeerklæring 1 ( hele undersøkelsen)
- Skal fylles ut av for foreldre/foresatte til barn født i 2011 eller i 2012
- Hvis du/dere samtykker til å delta i hele undersøkelsen (del 1- videosamling / kartlegging,
del 2- intervju og oppfølgende undersøkelse og del 3- dybdeundersøkelser), signerer
du/dere samtykkeerklæring 1.

Samtykkeerklæring 1:
Jeg/vi har mottatt, og lest informasjon om prosjektene, og ønsker å delta i
begge prosjektene:” GoBaN” og” Blikk for barn”, det vil si delundersøkelse 1,
2 og 3.
Sted:

Dato: (dd.mm.åååå)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Navn foresatt: (med blokk bokstaver)

Signatur

Navn på barnet

Personnummer (11 siffer)
(Dette er nødvendig for evt. å følge opp barnet i
skolen)

Navn på Foresatt 1

Kontaktinformasjon ( e-post og mobilnummer)

Navn på Foresatt 2

Kontaktinformasjon ( e-post og mobilnummer)

Prosjektene ønsker å kunne bruke deler av videomaterialet for å kunne dokumentere god
praksis i undervisningsøyemed. Dette er det mulig å reservere seg mot.

⧠ Vi reserverer oss mot at videomaterialet blir benyttet til opplæringsformål
Vennligst lever samtykkeerklæringen til pedagogisk leder innen en uke i vedlagt konvolutt.

Gode barnehager for barn i Norge - www.goban.no
Blikk for barn - www.searchingforqualities.no

Barnehagens navn: __________________________________________

Samtykkeerklæring 2 (undersøkelsens del 1 og 3)
(Fylles ikke ut hvis samtykkeerklæring 1 er fylt ut.)

Gjelder for foreldre/foresatte til alle barn på avdelingen
Benyttes også av foreldre/foresatte til barn født 2011 eller 2012 som ikke ønsker å delta i
undersøkelsens del 2 – intervju og oppfølgende undersøkelser
Samtykkeerklæring 2 signeres dersom du/dere samtykker til deltakelse i del 1
videoinnsamling og del 3- dybdeundersøkelser i undersøkelsen.

Samtykkeerklæring 2:
Jeg/vi har fått og lest informasjon om prosjektene, og ønsker bare å delta i
delundersøkelse 1 og 3.:” GoBaN” og” Blikk for barn”
Jeg/vi samtykker til at mitt/vårt barn kan bli videofilmet.
Sted:

Dato: (dd.mm.åååå)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Navn foresatt: (med blokk bokstaver)

Signatur

Navn på barnet

Prosjektene ønsker å kunne bruke deler av videomaterialet for å kunne dokumentere god
praksis i undervisningsøyemed. Dette er det mulig å reservere seg mot.

⧠ Vi reserverer oss mot at videomaterialet blir benyttet til opplæringsformål
Vennligst lever samtykkeerklæringen til pedagogisk leder innen en uke i vedlagt konvolutt.

Gode barnehager for barn i Norge - www.goban.no
Blikk for barn - www.searchingforqualities.no

