Frågor i anmälan till Mentorsutbildning för
en kvalitativ introduktionsperiod 21/22
Obs! Detta dokument är endast till för att skapa en överblick
över vilka frågor Skolverket ställer i anmälan.
Du anmäler genom att besvara frågorna i anmälan som du
hittar på Skolverkets webbplats

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod
21/22
Till den här digitala anmälan behöver du bifoga en bilaga som ska vara underskriven av både rektor
och deltagare. Bilagan hittar du här: Ladda ned Intyg av deltagare och rektor 21-22.pdf
Se till att du har bilagan ifylld och redo att ladda upp innan du fortsätter din anmälan!
Alla frågor i formuläret är obligatoriska att fylla i.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.
E-post: mu@skolverket.se
Skolverkets diarienummer: 2021:428

Information om den kommunala eller enskilda huvudmannen
Huvudman för skolan/förskolan/verksamheten

Namnet på den förskole- eller skolenhet där du arbetar
Förskolans/skolans namn
Förskolans/skolans ort

Rektors kontaktuppgifter
Förnamn
Efternamn
E-postadress

Kontaktuppgifter till dig som ska gå utbildningen
Förnamn
Efternamn
E-postadress
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Kön
o
o
o
o

Kvinna
Man
Annat alternativ
Vill inte uppge

Inom vilken skolform/stadium/verksamhet arbetar du primärt?
o
o
o
o
o

Fritidshem
Förskola
Grundskola eller motsvarande skolformer
Gymnasieskola eller motsvarande skolformer
Vuxenutbildning

Önskemål om utbildningsform
Helt på distans - samtliga utbildningstillfällen sker digitalt
Delvis på distans - en kombination av digitala och fysiska utbildningstillfällen, där de fysiska
utbildningstillfällena sker under våren 2022
o
o

Helt på distans
Delvis på distans

(Väljs bara av de som önskar Delvis på distans) Önskemål om lärosäte i första hand?
o
o

Södertörns högskola
Högskolan Kristianstad

o
o

Högskolan i Halmstad
Malmö universitet

(Väljs bara av de som önskar Delvis på distans) Önskemål om lärosäte i andra hand?
o
o
o
o

Södertörns högskola
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Halmstad
Malmö universitet

o

Får jag inte mitt första val går jag hellre helt på distans

Intygande
Nedan behöver du ladda upp ett intyg där rektor intygar att du är behörig att gå utbildningen.

Bilaga för intygande
Ladda ned Intyg av deltagare och rektor 21-22.pdf
Ifylld och underskriven bilaga laddas upp i nedan fråga.

Bifoga fil
Intyget ska vara underskrivet av både rektor och dig som deltagare. Vid flera deltagare från samma
enhet görs en anmälan per person, med en bilaga per anmälan.

