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 TILBUD FOR BEDRIFTER / FIRMAER / GRUPPER   
 

Med gleden tilbys norskkurs for bedrifter / firmaer / grupper i vår egen lokal på Søndre Nordstrand (Oslo, nær Kolbotn) 
og/eller i deres firmalokal med en tilreisende kursholder med forutsetning om at deres lokaler er tilegnet til å arrangere 
språkkurs inkl. internetttilkobling, samt TV eller PC-prosjektor med lerret som kan brukes på stedet.  
 

TILBUD / Vi ønsker å tilby Norskkurs A1 / A2 / A1+A2: 

 Norskkurs A1 (3 timer x 11 uker = 33 timer) for 5.000 NOK per pers 

 Norskkurs A2 (3 timer x 9 uker = 27 timer) for 4.000 NOK per pers 

 Norskkurs A1+A2 (3 timer x 20 uker = 60 timer) for en gruppe på min. 10 deltakere for 8.000 NOK per pers 
*) Tillegg for kjøregodtgjørelse etter statens satser inkl. refusjon for bompenger  
**) Undervisning / opplæring er momsfri / prisene oppgis ekskl. mva 

INFO 

 Språkopplæring inkludert ordforråd relatert til et gitt yrke 

 Undervisning i smågrupper på maks. 5 personer i vår lokal eller for en gruppe på min. 10 personer i firmalokaler  

 Språkkurs for smågrupper i vår egen lokal på hverdager og/eller for en gruppe i firma/bedriftslokaler på lørdager 
 

 

 B1/B2 kursnivå er det tredje opplæringstrinnet, det vil si videreføring av A1/A2 i norsk læringsprogram som gir 
grunnlag til å bestå Norskprøve 3. NB. Hvis det finnes kvalifiserte deltakere til å starte fra dette nivået, så dannes en 
separat B1/B2 gruppe. Info inkl. prisoversikt – les mer nedenfor. 

 

Vi ser frem til et vellykket samarbeid ..!  
 
   Med vennlig hilsen 
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 Språkkurs for privatpersoner og bedrifter   
Norskkurs A1 / A2 / B1 / B2 i Oslo og omegn  

 
Kursene ledes av kursholder(e) med mange års undervisningserfaring med nykommere og  tospråklige voksne, barn og ungdom. Vi garanterer en 
kvalitetssikret opplæring ved hjelp av moderne undervisningsmetoder, separate polsk –og engelsk tallende små grupper maks 4/6 personer. 
Kursene består av undervisningsøkter på 3 timer hver økt, 2 ganger i uken. NB. Mulighet for individuell opplæring / privat veiledning i norsk. 
 
Vi tilbyr den beste teoretiske og praksiske opplæringen på dag,- kveldstid,- og helgene som tilpasses hver enkelt, slik læringsmålene oppnås raskt. 
Våre kurslokaler finnes på Holmlia med gode tog (Ski / Moss) –og bussforbindelser til/fra Holmlia stasjon (10 min til/fra Oslo S), samt kort 
kjøreavtand fra/til Oslo / Akershus / Follo (Oppegård/Ski/Ås), også Vestby, Moss, Drøbak, Nesodden, Enebakk osv ... 
 
Et norskkurs er den beste og viktigste hjelpemiddelen i privatlivet og på jobben. Hvordan vil det være å kommunisere uten hjelp i hverdagen og 
på jobben, uten å be eller betale for å oversette dokumenter, brev, lønnsslipp, skatte –og sikkerhetsregler og alt annet skriftlig og muntlig 
informasjon angående arbeidsplassen din, deg selv og dine nærmeste? Vi er det beste valget for at du bruker norsken til din beste ..! 
 
Oppfyll drømmen din om å snakke norsk  Velg et av kursene presentert nedenfor. NB. Kursene startes i planlagte datoer med forutsetning om 
at det blir nok påmeldte. Lurer du på om hvilket kursnivå passer deg ..? Kontakte oss på e-post: post@norsken.no eller ring på tlf. 92656960 
 
NORSKKURS / Dagskurs: 0900-1200 + 1300-1600 / Kveldskurs: 1800-2100 / Helgekurs: Fredag 1700-2000 + Lørdag 1000-1300 
 
PÅMELDINGSSKJEMA *Påmeldingen er gyldig når tilsendt faktura er betalt 
 
         
 
 
 
  
 
 
 

 

 Ønsker du at vi bestiller bøker og arbeidshefter for deg ..? Ikke vent, kontakt oss ..! www.norsken.no  

Kommentar  

 

Email og tlf.nr. Navn 

 
Adresse 

mailto:post@norsken.no
http://www.norsken.no/
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Påmelding til norskkurs 2018/2019 
 
Oppfyll drømmen din om å snakke norsk  Velg et av kursene presentert nedenfor. NB. Kursene startes i planlagte datoer med forutsetning om 
at det blir nok påmeldte. Kursene består av undervisningsøkter på 3 timer hver økt, 2 ganger i uken. NB. Mulighet for individuell opplæring / 
Privat veiledning i norsk. Lurer du på om hvilket kursnivå passer deg ..? Kontakte oss på e-post: post@norsken.no eller ring på tlf. 92656960  
INFO – Priser finnes nedenfor. 
 

 Betaling / Payment / Opłaty 
 

 Ved engangsbetaling for hele kurset før kursstart 
 With one-time payment for the entire course before course start 
 Jednorazowa opłata za cały kurs przed rozpoczęciem kursu 

 A1 
 

 A2 
 

 A1+A2 

 5000 NOK / 33 timers kurs A1 
(per time ca 150 NOK) 

 4000 NOK / 27 timers kurs A2 
(per time ca 150 NOK) 

 8000 NOK / 60 timer begge kursene 
(per time ca 130 NOK) 

 14 000 kroner / 60 timer begge kurs 
(familietilbud for ektepar / 2 pers) 

PS.   Mulighet for betaling i 2 avdrag 

 Ved betaling for hver enkelt time 
 By payment for each hour  
 Opłata za każdą godzine 

 A1 / A2 
 B1 / B2 

 200 NOK per kurstime 
 Individuell opplæring 

300 NOK per time 

 Innkjøp av bøker  og arbeidshefter “Ny i Norge” 
  Purchase of books and workheets "Ny i Norge" 
 Zakup książek i zeszytow roboczych "Ny i Norge" 

 Ark Bokhandel 
 Adlibris Norge 
 Tanum 

 
 “Ny i Norge”  

“Ny i Norge” er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne 
innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
(2012) og leder fram til Norskprøve 2. innen språkopplæring for innvandrere og har utgitt flere læreverk, blant annet Norsk nå!, Nøkler til Norge, Mer 
norsk. 
 

 Norsken.no 
Vi tilbyr den beste teoretiske og praksiske opplæringen på dag,- kveld,- og helgsktid som tilpasses hver enkelt, slik læringsmålene oppnås raskt. Våre 
kurslokaler finnes på Holmlia med gode tog (Ski / Moss) –og bussforbindelser til/fra Holmlia stasjon (10 min fra/til Oslo S), samt kort kjøreavtand fra/til 
Oslo / Akershus / Follo (Oppegård/Ski/Ås), også Vestby, Moss, Drøbak, Nesodden, Enebakk osv ... 
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