Sis.Finnmárkku studeanttaid ovttastus
SØKNADSSKJEMA GÁHKKOČORU BARNEHAGE
Les veiledningen på baksiden først
1.
Opplysni
nger om
barnet

Barnets etternavn/fornavn

Barnets fødselsdato:

Kjønn-

Land:

Språk:

(dag, måned, år)

(jente/gutt)

Behov for læring av morsmål
 Ja  Nei

Har barnet barnehageplass nå? Har ikke  Har  Hvor?
Søsken det også søkes plass for ( navn, fødselsdato)

MERK: Det skal fylles ut skjema for hver søsken
2.
Familieforhold

Hovedsøkers etternavn / navn:………………………………………………….

Født:………………….

Adresse:………………………………………………………………………...

Tlf.:.....…………………

Studiestedets adresse:………………………………………………………….

Tlf.:……………………

Svar på søknad sendes til: Hjemstedsadresse: 

Lærestedsadresse: 

Midlertidig adresse:…………………………………………………………………………………………
I tidsrommet:……………… - ………………Tlf.: …………………. E-mail:………………………….
Ektefelles/samboers etternavn/fornavn:…………………………………..... Tlf.:………………………...

3.
Opplysni
nger
om
studier
og job

Søker du første gang?  Ja  Nei
Har hovedsøker fått studieplass?  Ja  Nei

Har ektefelle/samboer fått tildelt studieplass?  Ja  Nei

Hva slags studie har hovedsøker søkt på ?..........................................................Heltid?  Deltid? 
Studiets oppstart:……………………… Avsluttes: ………………………
Vedlegg nr.:……
Hovedsøkers arbeidsgiver:…………………………............… Arbeidstid:…………… Tlf.:……………..
Ektefelles/samboers studie:……………………………………………………….. Heltid?  Deltid? 
Studiets oppstart: ……………………… Avsluttes: ………………………
Vedlegg nr.:……
Ektefelles/samboers arbeidsgiver:………….............………… Arbeidstid:……….. tlf.:………..…

4.
Inntaktskriterier

1. Har anbefalt barnehageplass  Vedlegg nr.:......

5. Dårlige bo-og lekemuligheter 
(kort forklaring)

Vedlegg nr.:.......

2. Foreldrenes samlet ansiennitet
.....................
Vedlegg nr:.......
(ikke skriv her)

3. Enslig forsørger 

Vedlegg nr.:.......

6. Andre opplysninger: 

Vedlegg nr.:.......

4. Sykdom i barnets hjem  Vedlegg nr.:.......
(må dokumenteres)

5.
Behandli
ng av
søknad

Til behandling av søknaden trenges det fullstendige opplysninger og bekreftelser. Søker har plikt til å
opplyse om eventuelle endringer for at vi skal kunne behandle søknaden. Søknad sendes: Gáhkkorčoru
barnehage, Gáhkkorčorru 1, 9520 Guovdageaidnu .
Søknadsfrist: 1. April
Opptak: Mai/1. Uke i august
Sted………………………………………………
Hovedsøkers underskrift:………………………

Dato: ………………………….
Ektefelles/samboers underskrift…………………………

Jeg/vi bekrefter at ovenstående opplysninger er korrekte og riktig utfylt

Snu arket!
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Veiledning
Hvem kan søke?
Alle søkere som er registrert som studenter , de som har søkt om studieplass ved Samisk høgskole og
andre har muligheter om å søke barnehageplass. Husk å nevne hvilke studieår du søker.
Opplysninger om barnet.
 Det er viktig å skrive barnets fødseldato, og år. Ved opptak av plass settes barnets alder ved et
nytt år.
 Det må opplyses om navn og alder til hvert av søsknene, og det må fylles ut skjema for hver
enkelt hvis det søkes om barnehageplass til søsken.







Familieopplysninger/opplysninger om studiet
Hovedsøker er den som er tatt opp som student ved Samisk Høgskole
Hvis både mor og far er studenter ved Samisk Høgskole, da er den med lengst ansiennitet satt
opp som hovedsøker.
Hvis hovedsøker/ektefelle/samboer har jobb/får lønn under utdanning, skal det opplyses om
dette
Hjemstedsadresse: Er den adressen som står oppført i Folkeregisteret.
Det er viktig å opplyse telefonnr, slik at det er lett å få tak i søker hvis det er behov for å få
mere opplysninger.
Opplysninger om studiet skal bekreftes og merkes med vedleggsnr.

Merk:
Alle opplysninger som er viktige i forhold til til behandling av søknaden, skal bekreftes med nummerte
vedlegg.

Informasjon om barnehagetilbudet i SSO
Opptak
Styrer i barnehagen lager forslag til Samarbeidstutvalget som skal godkjenne forslaget. Barn som
allerede har plass i barnehagen, har rett til plassen så lenge personen er student ved Samisk høgskole.
Foreldre/foresatte bruker et eget søknadsskjem. Søknad og nødvendig dokumentasjon sendes til
Gahkkorčoru barnehage, Gáhkkorčorru 1, 9520 Guovdageaidnu. Klage om opptak kan rettes til styret i
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Barn fra ½ år til 5 år kan det søkes plass til. Plassen tildeles et barnehageår (11 mndr). Barn som skal
fortsette i barnehagen til høsten,trenger man ikke søke på nytt men foreldrene må skrive under på at de
vil beholde plassen videre
 Opptaket skjer i mai/1.uke i august og til alle plasser er tildelt.
Opptakskriterier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barn av studenter ved Samisk høgskole.
De ansattes barn ved SSO
De ansattes barn ved Samisk høgskole
Andre søkere
Barn med spesielle behov, hvis saksbehandler ved behandlende institusjon har anbefalt dette
til barnets beste.
Barn som etter faglig vurdering har behov for miljøforandringer eller tilleggsstimulering
Barn av enslige/barnets forhold i hjemmet.
Kjønn og fødselsår i en søskenflokk

Studentens ansiennitet må bekreftes ved innbetalt semesteravgift

For mere opplysninger kan du ta kontakt med Gáhkkorčoru barnehage på tlf: 78 44 84
34 eller på SSO:s hjemmesider: www.siif.no
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