Ansökan om auktorisation för montessorigrundskola
läsåret 2018-2019
Skolans namn

Adress

Kontaktman

Postnummer

Ort

E-mail

Hemsida

Telefon

Telefax

Skolans huvudman:

Ansluten till Svenska Montessoriförbundet via:

Ansökan kan göras för hela eller del av skolan
Ansökan avser följande åldersgrupp:
Namn

åldersgrupp

Namn

åldersgrupp

Avser ansökan verksamhet med flera åldersgrupper t. ex 6-9, 9-12 år skall en kriterieblankett
och en meritförteckning fyllas i för respektive åldersgrupp.
Vi godkänner att de uppgifter vi lämnat i ansökan tillsammans med kriterierna läggs ut på
Svenska Montessoriförbundets hemsida på Internet.
Vi godkänner inte att de uppgifter vi lämnat i ansökan tillsammans med kriterierna läggs ut på
Svenska Montessoriförbundets hemsida på Internet.

Vi har erlagt betalningen den ………. (Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald)

Ort och datum

Ort och datum

Ordförande/ Skolledare

Pedagogiskt ansvarig

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Auktorisationskriterier för skolan, läsåret 2018 – 2019
Vänligen fyll i en blankett per åldersgrupp!
Skolans namn

åldersgrupp

Antal barn

Montessoriutbildad personal:
I grundskolan förutsätts lärarens pedagogiska grundutbildning motsvara gängse krav.
För auktorisation krävs att minst 2/3 av den pedagogiska personalen ska ha montessoriutbildning som
omfattar den åldersgrupp där undervisningen sker.
De som startat sina studier efter den 30 juni 2005, måste avlägga NAMEX för att utbildningen ska
tillgodoräkans vid auktorisationen.
OBS! NAMEX gäller endast montessoriutbildningen. Med pedagogisk personal avses summan av tjänster
omräknad till heltid av de som arbetar inom teoretiska ämnen i barn/elevgruppen.

Ja

Nej

Omräknat
till heltid 3)

Omräknat
till %

A Totalt antal lärare i teoretiska ämne 1)

A=

------

B Varav med montessoriutbildning

B=

Av vår personal 1) är:
Minst 2/3 av den pedagogiska personalen montessoriutbildad 2)
Lärarnas pedagogiska grundutbildning motsvarar gängse krav inom
kommunala skolan.

Beräkning 3) av personal för ovanstående åldersgrupp:

1)
2)

3)

Antal
personer

B/A=

%

Ta inte med kokerska, assistent för barn med särskilda behov etc. Ej heller barnledig eller tjänstledig personal.
Observera att montessoriutbildningen skall omfatta den åldersgrupp där undervisningen sker. Montessorikompetensen måste täcka hela åldersgruppen. Montessoriutbildning på högskola måste omfatta 60 (40) p.
Vid omräkning till heltid skall personalens hel och deltidstjänster omräknas till heltid som t ex två 0,5 tjänster = 1
heltid, tre halvtids tjänster = 1,5 heltid osv).

Ja

Övriga kriterier:
Montessoriutbildad personal.
Grundorganisationen ska vara åldersintegrerad.
Det fria valet tillämpas.
Förberedd miljö.
Tid att fullfölja arbetscykeln.
Dokumentation grundad på observationer.
Ovan ifyllda blankett avser förhållanden för sökt period, läsåret 2018-2019.
Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter.
Ort och datum

Namn

Namnförtydligande

Nej

Meritförteckning för samtlig pedagogisk personal i grundskolan
läsåret 2018-2019.
Vänligen fyll i en aktuell meritförteckning per åldersgrupp!
Skolans namn

Namn

Åldersgrupp

Pedagogisk
Montessoriutbildning
grundutbildning t.ex arrangör,
grundskollärarkursbenämning, år
examen

* Nyanställd personal skall alltid bifoga kopia på diplom.

Antal barn

Examens- Tjänstbevis till göringsSMF år * grad i %

