
SØKNAD DEL 2, kurslederkurs: Skrives ut og signeres av søker (kurslederkandidat) 
og arbeidsgiver. Dokumentet scannes og sendes på e post, alternativt per post. 

Dokumentet må være mottatt hos Vivat før eventuell tildeling av kursplass. 
Søkere tildeles plass etter ei samlet vurdering fra Vivat.  

NB! Kurset må gjennomføres i sin helhet. Dette betyr at du ikke kan delta dersom du har fravær i 
løpet av kursuken. Dette gjelder uansett fraværsgrunn. 

BETINGELSER FOR Å DELTA 

Søker/Kurslederkandidat 
Jeg har lest «Prinsipper for kvalitetssikring» og «Informasjon til arbeidsgivere». Jeg forstår hvilke 
betingelser det forventes av meg som kursleder.  Jeg mener at jeg har de nødvendige kvalifikasjoner 
for å kunne bli en kursleder. Jeg har hatt tid til å tenke gjennom min beslutning, diskutert dette med 
min arbeidsgiver, og jeg har på fritt grunnlag valgt å delta. Min underskrift tilkjennegir at jeg 
aksepterer prinsippene og betingelsene i dette opplegget. 
 

____________________________________                                                  _______________ 
Underskrift kurslederkandidat                                                                                        Dato 
 

Arbeidsgiver 
Jeg har lest «Prinsipper for kvalitetssikring» og «Informasjon til arbeidsgiver». Jeg forstår hva det 
forventes av min medarbeider. Jeg mener at hun/han innehar de nødvendige kvalifikasjoner for å 
kunne bli en kursleder. Vi har hatt tid til å tenke gjennom hans/hennes beslutning og han/hun har på 
fritt grunnlag valgt å delta. Min underskrift tilkjennegir en akseptering av prinsippene og 
betingelsene i dette opplegget. Jeg samtykker i å legge til rette for at vår virksomhet skal være i stand 
til å dra nytte av hennes/hans opplæring. 
 

____________________________________                                                  _______________ 
Underskrift arbeidsgiver                                                                                        Dato 
 

Arbeidsgivers navn: 
(Bruk blokkbokstaver) 

 

Arbeidsgivers tittel: 

 

            Tlf.nr.       

 

Det er etterspørsel etter kursplass på Vivat kurslederkurs. Av respekt for søkere som står på 
venteliste, ber vi om at du sier fra snarest dersom du likevel ikke kan benytte bekreftet kursplass. 
Dersom du melder fravær etter 21 mars 2023, og Vivat ikke klarer å fylle plassen med egnet søker, vil 
du bli fakturert for egenandelen på kr 9000,-. 

Dokumentet sendes pr. e-mail, med originale underskrifter, til vivat@unn.no  

alternativt per post til  
UNN HF, Vivat, Postboks 6124, 9291 Tromsø 


