Barnehagens navn:

Om	
  samtykkeerklæring	
  1	
  
Gjelder for foreldre/foresatte til
• barn født i 2011 og 2012

Hvis du/dere samtykker til å delta i hele undersøkelsen (del 1, 2 og 3), signerer
du/dere samtykkeerklæring 1.
Vennligst lever samtykkeerklæringen til pedagogisk leder innen en uke i vedlagt
konvolutt.

Samtykkeerklæring	
  1:	
  
Jeg/vi har fått 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 og dato:
_______________________, den ____ . ____ 20__
Underskrift (skriv også navnet med blokkbokstaver):
_______________________________________________________
Navn på barnet:
_______________________________________________________
Barnets personnummer (til delprosjekt 2, for eventuelt å kunne følge opp deres barn i skolen):
_____________________________________
	
  
Kontaktinformasjon	
  (telefonnummer	
  og/eller	
  epost):	
  	
  
	
  
Foresatte	
  1	
  (mor):	
  	
  
	
  
Foresatte	
  2	
  (far):	
  	
  
	
  
	
  
	
  
⧠	
  	
  Vi	
  reserverer	
  oss	
  mot	
  at	
  videomaterialet	
  blir	
  benyttet	
  til	
  opplæringsformål

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

Barnehagens navn:

Om	
  samtykkeerklæring	
  2	
  
Gjelder for foreldre/foresatte til alle barn som går på
baser/avdelinger der det er barn under tre år
(benyttes også av foreldre/foresatte med barn født 2011 eller
2012 som ikke ønsker å delta i undersøkelsens del 2)

Samtykkeerklæring 2 signeres dersom du/dere samtykker til deltakelse i
del 1 og 3 i undersøkelsen.
Vennligst lever samtykkeerklæringen til pedagogisk leder innen en uke i
vedlagt konvolutt.
	
  
Samtykkeerklæring	
  2:	
  
Jeg/vi har fått og lest informasjon om prosjektene, og ønsker kun å delta i
delundersøkelse 1 og 3. Jeg/vi samtykker til at mitt/vårt barn kan bli
videofilmet.
Sted og dato:
_______________________, den ____ . ____ 20__
Underskrift (skriv også navnet med blokkbokstaver):
__________________________________________
Navn på barnet:

⧠	
  Vi	
  reserverer	
  oss	
  mot	
  at	
  videomaterialet	
  blir	
  benyttet	
  til	
  opplæringsformål	
  

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

