Licensansökan för I Ur och Skur
Vi ansöker om att vår förskola/pedagogiskomsorg/fritidshem/skola ska bli licensierad att
använda Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik.
Licensvillkor: Genom licensansökan accepterar jag/vi att Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling sparar våra personuppgifter
och behandlar dem enligt EU´s dataskyddsförordning GDPR (2016/679) För mer information
www.iurochskur.se/personuppgiftsbehandling.

1. Förskola/pedagogiskomsorg/fritidshem/skola
Namn: I Ur och Skur…………………………………………………………………………..
Adress:………………………………………………………………………………………….
Postadress:…………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………………
Mobil:……………………………………………….……………………………………………
e-post:…………………………………………………………………………………………...
web:.................................................................................................................................
2. Vår verksamhet är: (sätt x vid rätt alternativ)
Kommunal
Fristående verksamhet
3. Uppge vilken bolagsform/föreningsform verksamheten har, om Fristående;
…………………………………………………………………………………………………...
4. Uppge beräknat antal grupper, avdelningar eller klasser:…………………………………

5. Uppge beräknat antal barn:
0-3 år…………………………
4-6 år…………………………
7-9 år…………………………
10-12 år……………………...
13-16 år……………………..
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6. Kontaktperson, vilket innebär att hålla sig informerad om utvecklingen inom I Ur och
Skur och informera om all post, mejl, info på hemsidan från Friluftsfrämjandet I Ur och
Skur Utveckling, inom er verksamhet. Samt ansvara för att era händelser, åsikter mm
av intresse når ledningen för Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling och/eller
Nätverksansvarig.
Namn:…………………………………………………………………………………………
Mejladress:……………………………………………………………………………………
7. Förskolechef/Rektor:…………………………………………………………………………
mejladress:…………………………………………………..tel:…………………………….
8. Har någon anställd i er verksamhet varit medlem eller varit verksam i Friluftsfrämjandet innan ansökan skickats in eller är?
Namn:………………………………………………………Medl Nr……………………….
9. Antal lärare/personal?
……………………………………………………………………………..
10. Uppge antal lärare/personal med behörighet:
Förskollärare………………………….
Fritidspedagoger……………………...
Barnskötare……………………………
Dagbarnvårdarutbildning.………………
Lärare 1-5…………………
Lärare 6-9…………………
Annan nämligen………………………………………………………….
11. Tidsplan för lärare/personal att genomgå eller att ange när de genomfört
Friluftsfrämjandets ledarutbildningar för barn och ungdom. Uppge namn och vilket år.
Namn på ledare
Knopp Knytte Mulle Strövare Skridskor Skidor
Ex Anna Andersson 2018 2019 2019 2018
2020
2018
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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12. Vem/vilka i er verksamhet har gått en I Ur och Skur grundutbildning?
Namn;……………………………………………………………………………………………
Vilka var kursledarna?…………………………………………………………………………
Plats och datum för
utbildningen?……………………………………………………………………………………
13. De som inte deltagit i en I Ur och Skur grundutbildning, vem ska gå vid
nästa utbildningstillfälle? Uppge namn och mejladress
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

14. Uppge namn och adress till er lokalavdelning.
…………………………………………………………………………………………………..

15. Har ni varit på studiebesök hos någon I Ur och Skur? I så fall vilket?
…………………………………………………………………………………………………..

Formuläret är ifyllt av: (texta!)
Namn:…………………………..…………………………………….Datum:……………….

BIFOGA ALLTID:
 VERKSAMHETSPLAN där det tydligt framgår hur ni tänker arbeta med I Ur och
Skur pedagogiken mot Lpfö/Lgr11. Föräldraengagemang - samverkan.
 Bolagsverkets reg. (enbart Fristående verksamhet)

När ansökan kommit oss tillhanda och inga kompletteringar önskas, sänder vi avtal i
två exemplar till er för underskrift som ni sedan skickar tillbaks det ena.

Ansökan skickas till:
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling
Instrumentvägen 14
126 53 Hägersten
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