
	  
	  
	  
	  
	  

	  

ADRESS:	  Betydelsefulla	  Möten	  2act	  	  Solvägen	  3	  	  632	  33	  Eskilstuna	  	  	  	  
TELEFON:	  073-‐600	  32	  12	  E-‐POST:	  samtycke@2act.se	  	  	  

WEBB:	  www.2act.se/bmiskola	  

	  

www.2act.se	  
	  
Till	  deltagare	  i	  studien:	  ”Betydelsefulla	  möten	  i	  skolan”	  
	  
Jag	  har	  muntligen/skriftligen	  informerats	  om	  den	  aktuella	  studien	  och	  haft	  tillfälle	  att	  i	  lugn	  och	  ro	  läsa	  igenom	  informationen.	  
	  
Genom	  min	  underskrift	  samtycker	  jag	  till	  att	  den	  berättelse	  jag	  skrivit	  används	  i	  forskning	  samt	  att	  berättelsen	  utan	  angivande	  av	  mitt	  namn	  
kan	  publiceras	  i	  bokform	  eller	  i	  annan	  form.	  Jag	  överlåter	  härmed	  upphovsrätten	  till	  Betydelsefulla	  Möten	  2act.	  För	  namngiven	  publicering	  
kommer	  jag	  att	  kontaktas	  för	  att	  ge	  särskilt	  tillstånd	  till	  detta.	  
	  
Jag	  är	  medveten	  om	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt,	  samt	  att	  jag	  när	  som	  helst	  och	  utan	  att	  ange	  orsak	  kan	  avbryta	  mitt	  deltagande.	  
	  
	  
_______________________________________	   	   	   __________________________________	  
	   	  
Deltagarens	  namn	   	   	   	   Ort	  och	  datum	   	   	  
	   	  
	  
Vårdnadshavares	  godkännande	  (om	  du	  är	  under	  15	  år	  behöver	  vi	  ett	  godkännande	  från	  din	  vårdnadshavare).	  	  
	  
_______________________________________	   	   	   ___________________________________	  
Vårdnadshavares	  namn	  	   	   	   	   Ort	  och	  datum	   	  
	  
Var	  god	  skicka	  in	  det	  ifyllda	  samtycket	  tillsammans	  med	  din	  berättelse,	  eller	  i	  ett	  separat	  mejl	  om	  du	  lämnat	  din	  berättelse	  	  
via	  hemsidans	  formulär.	  	  	  
	  
MEJLA	  DITT	  SAMTYCKE	  TILL:	  samtycke@2act.se	  	  
	  
Uppge	  telefonnummer	  och	  e-‐postadress	  nedan	  
	  
Telefon	  deltagare:	  ______________________________	  Telefon	  vårdnadshavare:	  _________________________________	  
	  
E-‐post	  deltagare:	  _______________________________	  E-‐post	  vårdnadshavare:	  _________________________________	  
	  
	  

Var	  vänlig	  och	  sänd	  samtycket	  snarast.	  
Ditt	  samtycke	  är	  avgörande	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  använda	  din	  berättelse	  i	  forskningen.	  

Tack	  på	  förhand!	  
	  

Insamlingen	  av	  Betydelsefulla	  möten	  i	  skolan	  genomförs	  tillsammans	  med	  Luleå	  tekniska	  universitet,	  	  
och	  i	  samarbete	  Lärarförbundet,	  Lärarnas	  Riksförbund	  och	  Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  
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