KONFIDENSIELT

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS VED
SINTEF‐BARNEHAGENE PRESTEGÅRDSJORDET OG TYHOLTTUNET SA
Opptakskvote
Ekstern / NTNU

Hvilken barnehage søkes (sett to kryss for å søke begge)
Prestegårdsjordet
Tyholttunet

Barnets navn (Etternavn, Fornavn)

Plass ønskes fra
Hovedopptak
Fødselsnummer (11 siffer) Morsmål
Kjønn
Jente
Navn på søsken i Prestegårdsjordet og/eller Tyholttunet barnehage
Mor/foresatt

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse

E‐post

E‐post
Tlf. priv/mobil

Gutt

Far/foresatt

Adresse

Tlf. arbeid

Annen dato:

Fødselsnummer (11 siffer)

Tlf. arbeid

Tlf. priv/mobil

Informasjon om foresattes nåværende arbeidsforhold. Dersom det søkes opptak i SINTEF‐kvoten skal all relevant
ansiennitet for foresatte føres opp (også tidligere ansettelsesforhold). Dersom ingen av de foresatte har SINTEF‐
ansiennitet, men opptak i SINTEF‐kvoten ønskes, skal besteforeldres SINTEF‐ansiennitet føres opp (kun den med
lengst ansiennitet). Navn på besteforelder oppgis da under særskilte opplysninger. Dokumentasjon på
besteforelders ansettelsesforhold i SINTEF må vedlegges søknaden.
Foresatt (evt.
besteforelder)

Arbeidsgiver (hvis SINTEF, oppgi også avdeling)

Stilling

Tidsrom (fra‐til)

Særskilte opplysninger (spesifiser eventuelt på eget ark)

Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt er riktige, og forplikter meg til snarest å melde fra ved eventuelle endringer.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at det må meldes fra dersom ansettelsesforholdet ved SINTEF opphører.

_______________________________

________________________________

Sted/dato

Underskrift

SINTEF‐BARNEHAGENE PRESTEGÅRDSJORDET OG TYHOLTTUNET SA
består av 2 adskilte enheter:
1. TYHOLTTUNET BARNEHAGE, Prof. J.H.L. Vogts vei 3, 7052 Trondheim, som ligger på Tyholt
rett ved Skipsmodelltanken. Nettside: http://www.tyholttunet.no/
2. PRESTEGÅRDSJORDET BARNEHAGE, Lars Onsagersvei 5, 7030 Trondheim, som ligger
mellom Berg og Lerkendal studentby. Nettside: http://www.prestegardsjordet.no
Begge barnehagene har inntil 42 barn i alder 1‐6 år fordelt på 3 avdelinger, med inntil 14
barn på hver avdeling.
Opptak skjer ordinært en gang i året, samordnet med Trondheim kommune. SINTEF‐barn har
prioritet ved opptak i barnehagen (se barnehagens vedtekter for prioriteringsregler).
Nytt barnehageår starter 15. august.
Nærmere opplysninger kan fåes ved:
Styrer Toril R. Johansen, Tyholttunet barnehage,
Tlf. 73 84 99 50, fax. 73 84 99 59. E‐post post@tyholttunet.no
Styrer Ingebjørg Muri, Prestegårdsjordet barnehage,
Tlf. 73 93 73 29. E‐post post@prestegardsjordet.no

