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Påmelding til norskkurs 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 ... 

mailto:post@norsken.no

