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INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK,
KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Tjänstgöringsintyg för särskild behörighet till Grundlärarprogrammets inriktning
mot arbete i fritidshem för dem med yrkeserfarenhet, programstart hösten 2017
Göteborgs universitet erbjuder grundlärarprogram med inriktning mot arbete i fritidshem, studietakt 75
procent, som vänder sig till sökande med yrkeserfarenhet inom fritidshem men som saknar behörig
utbildning. Inriktningen för dem med yrkeserfarenhet kräver förutom grundläggande behörighet,
Engelska B/Engelska 6 och Naturkunskap A/ Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, ytterligare en särskild
behörighet i form av dokumenterad yrkeserfarenhet. Den sökande ska i samråd med rektor intyga att
den sökande uppfyller kraven om dokumenterad yrkeserfarenhet i specifik blankett (bifogas).
För att bli behörig till Grundlärarprogrammets inriktning för dem med yrkeserfarenhet krävs, utöver de
gymnasiala meriterna, att den sökande kan uppvisa följande underlag:
1. dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande tre år på heltid inom pedagogisk verksamhet efter
den 1 juli 1998
2. av de tre åren utgörs minst två år av sammanhängande dokumenterad yrkeserfarenhet i
fritidshem, minst halvtid.
Den sökande sammanställer de intyg som behövs för att styrka yrkeserfarenheten. Rektor intygar i
särskild blankett att underlagen motsvarar yrkeserfarenhet enligt ovan. Med sin underskrift intygar
rektor riktigheten i underlagen och ska vid anmodan styrka uppgifterna om tjänstgöring.
Förtydliganden:
Angående den första delen av kravet, dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande tre år på heltid
inom pedagogisk verksamhet:
Kravet kan t ex innebära att den sökande arbetat 50 procent under 6 år inom förskola, grundskola,
fritidshem, förskoleklass, särskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Det kan också innebära att
den sökande arbetat som personlig assistent åt en enskild elev. Den sökande kan alltså samla ihop
skilda tidsperioder med olika tidsomfattning från skilda pedagogiska verksamheter. Om den sökande
visar underlag som styrker yrkeserfarenheten kan rektor intyga denna del av kravet.
Angående den andra delen av kravet: av de tre åren utgörs minst två år av sammanhängande
dokumenterad yrkeserfarenhet i fritidshem, minst halvtid:
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 fritidshemmet.
Yrkeserfarenheten innebär att den sökande har fått yrkeserfarenhet i arbetets olika delar med
planering, genomförande och uppföljning. Yrkeserfarenheten som avses här är för hela gruppen i
fritidshemmet och kan i detta fall inte gälla arbete som personlig assistent åt en enskild elev.
Observera att blanketten måste fyllas i så noggrant som möjligt och undertecknas av rektor, med
kontaktuppgifter, för att ansökan ska behandlas. Ifylld blankett bifogas ansökan på www.antagning.se
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Viktiga datum:
18 april 2017:
Sista datum för ansökan, via www.antagning.se
21 juni 2017:
Kompletterande uppgifter ska vara Göteborgs universitet tillhanda.

För mer information: lararutbildning.gu.se/gfy

2 (2)

kommunikation och

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK,
KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Tjänstgöringsintyg för särskild behörighet till Grundlärarprogrammets inriktning
mot arbete i fritidshem för dem med yrkeserfarenhet, programstart hösten 2017
Sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Del 1: Dokumenterad yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet
Jag intygar härmed att den sökande har dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande tre år
på heltid inom pedagogisk verksamhet.
Kravet kan t ex innebära att den sökande arbetat 50 % under 6 år inom förskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass, särskola,
gymnasieskola eller vuxenutbildning. Det kan också innebära att den sökande arbetat som personlig assistent åt en enskild elev. Den
sökande kan alltså samla ihop skilda tidsperioder med olika tidsomfattning från skilda pedagogiska verksamheter. Om den sökande visar
underlag som styrker yrkeserfarenheten kan rektor intyga denna del av kravet. Intygen ska kunna visas upp vid anmodan.

Ort och datum
Rektors underskrift

Arbetsplats

Namnförtydligande

Telefonnummer

Beskriv den sökandes huvudsakliga arbetsuppgifter och omfattning nedan:
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Del 2: Dokumenterad yrkeserfarenhet inom fritidshemsverksamhet
Jag intygar härmed att den sökande har dokumenterad yrkeserfarenhet varav minst två år
sammanhängande på 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 fritidshemmet. Yrkeserfarenheten för detta krav innebär att
den sökande fått yrkeserfarenhet i arbetets olika delar med planering, genomförande och uppföljning. Yrkeserfarenheten
som avses här är för hela gruppen i fritidshemmet och kan i detta fall inte gälla arbete som personlig assistent åt en enskild
elev.

Ort och datum
Rektors underskrift

Arbetsplats

Namnförtydligande

Telefonnummer

