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Skolens administrasjon 
Rektor    Mukanisa B. Solend 

    479 10 379 

     Mukanisa.Buranga.Solend@elverum.kommune.no  

 

Assisterende rektor  Linda M. Hanstad 

    470 23801 

    Linda.Madsen.Hanstad@elverum.kommune.no  

 

Konsulent   Lone O. Bronken  

    472 53 585 

    Lone.Bronken@elverum.kommune.no  

 

 

Rådgiver og karriereveileder ved ELS 

Som rådgiver vil vi gjennom samtaler og veiledning hjelpe deg med å: 

 Søke grunnskole, videregående skole eller yrkesrettet kurs 

 Søke stipend og lån i lånekassa 

 Gi veiledning med tanke på utdanning eller jobb 

 Være en samtalepartner 

Rådgiver: Kjersti Skavern 

932 56 961 

Kjersti.Skavern@elverum.kommune.no  

Karriereveileder:  Lisa Andreassen 

481 81 185 

Lisa.Andreassen@elverum.kommune.no  

 

Innsøking til skolen 
Elverum læringssenter har ansvaret for voksenopplæring i Elverum kommune. Vi tilbyr opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap, spesialpedagogikk, yrkesrettet kurs i form av praksiskandidatløpet og 

grunnskoleopplæring for voksne. I tillegg har vi ulike kurs for deltakere i introduksjonsprogram, samt 

norskprøver, statsborgerskapsprøver og samfunnskunnskapsprøver. Les mer om disse tilbudene 

under «Organisering av tilbudene». På vår hjemmeside finner dere aktuelle registreringsskjemaer og 

søknadsskjemaer til våre tilbud, samt prisliste.   

mailto:Mukanisa.Buranga.Solend@elverum.kommune.no
mailto:Linda.Madsen.Hanstad@elverum.kommune.no
mailto:Lone.Bronken@elverum.kommune.no
mailto:Kjersti.Skavern@elverum.kommune.no
mailto:Lisa.Andreassen@elverum.kommune.no
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Informasjon om skolen 

Forventninger  
Hva kan du forvente av skolen: 

 På Elverum Læringssenter skal du bli sett og møtt med tillit, forventninger og utfordringer 

 På Elverum læringssenter har alle like stor verdi, uavhengig av bakgrunn 

 Du skal få et godt tilbud om opplæring, uavhengig av opplæringsløp på Elverum 

Læringssenter 

Vi forventer at du som deltaker ved Elverum læringssenter: 

 Kommer presis og forberedt til undervisning 

 Følger skolens reglement 

 Har respekt for lærere og medelever 

 Bidrar til et godt miljø i klassen og på skolen 

 

Ordensreglement ved Elverum læringssenter 
Deltagerne skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle på 

skolen. Alle skal opptre hensynsfullt og rette seg etter lover, regler og instrukser som 

gjelder på skolen.  

 

 Du skal møte presis, forberedt, og delta aktivt i undervisningen.  

 Lekser skal utføres til fastsatt tid. 

 Du skal holde det pent og ryddig både ute og inne, og ta godt vare på alt som tilhører 

skolen.   
 Deltagere skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre.  

 Grov språkbruk, vold, eller annen krenkende adferd aksepteres ikke. Krenkende 

atferd betyr ord og handlinger som kan såre andre mennesker som mobbing, 

diskriminering, trakassering, vold og lignende. Dette gjelder både fysisk, verbalt eller 

digitalt.  

 Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på 

skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk.  

 Ansatte på ELS styrer NÅR og HVA mobilen brukes til i klasserommet. Den skal stå 

på lydløs og vi oppfordrer alle til å ha den i klasserommets mobilhotell. Det er ikke 

tillatt å ta bilde, snap, lydopptak eller lignende i klasserommet uten samtykke. Ved 

overtredelse eller regelbrudd kan mobilen inndras for timen eller dagen. Gjentatte 

regelbrudd eller alvorlig overtredelse medfører samtale med rektor.  

 Det er forbudt å være ruset, bruke, besitte og omsette rusmidler på Elverum 

læringssenters område, eller under aktiviteter i skolens regi.  

 Det er ikke tillatt å ha med våpen eller farlige gjenstander som kan benyttes til å 

skremme, true eller skade andre. 
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Regler ved fravær 
1. Ved sykdomsfravær skal skolen kontaktes fra første fraværsdag. 

2.  Elever/ deltagere som har vært borte skal levere egenmelding, sykemelding eller annen 

godkjent dokumentasjon til skolen om fraværsgrunn og tidspunkt for fravær.  

3. For deltakere i introduksjonsordningen, gjelder introduksjonslovens regler angående fravær, 

permisjon og ferie. 

4. Hvis du må ta fri fra skolen utenom skoleferiene, må du søke permisjon på forhånd. Dette 

registreres som fravær og du må selv ta ansvar for å ta igjen undervisningen du mister. Ved 

gyldig fravær utover 30 timer blir det en veiledningssamtale med kontaktlærer.  

5. Foresatte eller primærkontakt til deltakere under 18 år, eller programrådgiver til 

introdeltakere vil bli kontaktet og kalt inn til møte på skolen dersom deltakeren har høyt 

ugyldig fravær over 2 uker.  Ved høyt ugyldig fravær kan deltakeren miste muligheten til å få 

vurdering. 

6. Elever som har stipend fra Lånekassen må om mulig levere dokumentasjon på årsak til fravær 

til rådgiver. Udokumentert fravær i mer enn 21 dager kan føre til at stipendet blir stoppet 

eller redusert.  

7. Hvis du er for mye borte fra skolen, kan du miste retten til opplæring. Når du nærmer deg 10 

%/ 30 timer ugyldig fravær vil skolen gi deg en muntlig advarsel og samtale med 

kontaktlærer. Ved 15%/ 50 timer ugyldig fravær vil du få en skriftlig advarsel og samtale med 

kontaktlærer. Egen avtale kan utarbeides med eleven under spesielle forhold. Har du 

kommet opp i 20 %/ 80 timer ugyldig fravær eller mer vil du miste skoleplassen for skoleåret 

2020/2021.  

 

 Gyldig fravær ved levering av dokumentasjon 
Fravær ved egen sykdom 

 Egenmelding for inntil tre dager. Kan benyttes 4 ganger i løpet av 12 måneder. 

  Sykemelding (legeerklæring) 

Fravær ved barns sykdom  

  Egenmelding barn for inntil tre dager. 

  Sykemelding barn (legeerklæring)  

Gyldig timesfravær i forbindelse med time hos: 

Lege / tannlege (egen time eller følger barn) 

NAV 

Helsestasjon 

Politi 

Foreldresamtale i skole / barnehage 

Må dokumenteres på eget skjema fra skolen med stempel og underskrift. Vi godkjenner IKKE 

innkallinger (kun den tiden man har timeavtale + til og fra skolen). 

Følgende aktiviteter anses som en del av programmet og det skal ikke føres fravær for dette: 

Dagsfravær i forbindelse med kjøretimer (langkjøring, glattkjøring) 

Kjøretimer som legges til introkurs tid  
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Jobbintervju / opptak ved skole / Intervju med NOKUT 

1 flyttedag til å vaske ut / ta kontakt med offentlige kontorer for å melde flytting, div. 

Vedkommende må dokumentere fraværet.   

Regler ved juks 
Juks eller forsøk på juks er ikke tillatt. Begrepet juks kan omfatte ulike forhold, herunder: 

 Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon 

 Å levere inn eller presentere tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av 

andre, som eget produkt. 

 Juks eller forsøk på juks kan føre til at prøven, besvarelsen eller eksamen ikke gir grunnlag for 

vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget.  

Konsekvenser for brudd på reglene kan være 

- Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer. 
- Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor.  
- Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte/ primærkontakt. 
- Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med 

lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. 
- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende). 
- Erstatningsansvar. 
- Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av 

dagen etter rektors avgjørelse. 
- Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen. 
- Beslagleggelse av ulovlige gjenstander eller gjenstander som er brukt i strid med 

dette reglementet. 
- Anmeldelse av straffbare forhold.  

 

Aktivitetsdager 
Høstdag 

Kulturtimen  

Juleavslutning 

Vinterdag/Skidag 

Sommeravslutning 

 

Elevparkering  
Elever skal parkere nedenfor ungdomsskolen. 

 

Elevmedvirkning  
Hver klasse velger en representant og en vara til elevrådet. Elevrådet skal fremme fellesinteressene 

til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal samle inn 

innspill og forslag fra de andre elevene, gjennom for eksempel klasseråd. Elevrådet har ansvar for å 

videre bringe forslag fra elevene om ting som kan bli bedre på skolen, til lærere og ledelse på skolen. 
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Elevrådsrepresentantens rolle og oppgaver 

 Delta i opplæring for tillitsvalgte. 

 Møte som klassens representant i elevrådet (ca. 1 møte pr. mnd.). 

 Stemme på vegne av klassen i avstemninger i elevrådet.  

 Informere om elevrådets arbeid i klassen, og ta med forslag fra klassen tilbake til elevrådet. 

 Delta i elevrådets arbeid for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til 

elevene.  

 Arbeide for et best mulig læringsmiljø i klassen, og for at alle elevene har en bra 

skolehverdag. 

 Være et bindeledd mellom klassen, kontaktlærere og skolens ledelse. 

 

Evaluering og utviklingssamtaler 
Skolen skal legge til rette for god dialog i møter mellom kontaktlærer og deltaker minst to ganger i 
året, høst og vår.  Vi snakker om hvordan det går på skolen, både faglig og sosialt, samt mål og veien 
videre. For deltakere i introduksjonsordninger er også programrådgiver og NAV med i samtalen. For 
deltagere under 18 år skal foresatte være med i samtalen, enten det er foreldre, eller andre 
foresatte. 
 

Digital skolehverdag 

 

Teams 

Skolens læringsplattform. 

 

 

Office 365 
Office 365 er en samling skybaserte tjenester. Dette inkluderer verktøy og 
løsninger for e-post, fillagring og deling, samhandling og kommunikasjon. 
 

 

IKT - reglement 

Her gjelder skolens eget IKT- reglement. Husk..! 

 Det er ikke lov å gjøre endringer av oppsett eller installere programmer på skolens IKT-utstyr  

 IKT-utstyr skal være avslått i timen, om ikke annet er avtalt med lærer  

 Mye av innholdet på nettet er det noen som eier, og kan ikke brukes uten tillatelse  

 Datarommet: Man skal ikke skrive ut direkte fra nettet, gjør heller utklipp til et dokument, 

som du kan skrive ut ved behov. Det holder å trykke” utskrift” en gang, om det ikke virker 

spør om hjelp!  

 Mobbing skal ikke forekomme! DU er ansvarlig for at det du formidler ikke virker krenkende  

 Bruker du IKT-utstyr på en måte som strider mot norsk lov, kan du bli politianmeldt  

 Ikke ta eller publiser bilder eller video av andre uten tillatelse fra vedkommende.  
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Skolene i Elverum kommune har retningslinjer for publisering av bilder, videoklipp og elevarbeider 

 Elever over 15 år kan selv godkjenne bruken av bilder 

 Vær lydhør for avbildet persons innsigelser selv om det foreligger godkjenning. 

 Godkjenning skal alltid innhentes når eleven begynner på skolen. 

 Publiserte bilder og videoklipp skal ikke videreformidles uten samtykke. 

 Det publiserte navnet skal ikke kunne identifisere enkeltelever. Bruk av fullt navn og 

kontaktinformasjon skal ikke forekomme. 

Avbildning uten samtykke kan likevel skje om: Bildet har aktuell allmenn interesse. Bildet av 

personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft 

eller forhold eller hendelser av allmenn interesse (jf. Åndsverksloven §45c). 

   

Brannvern  

Når alarmen går: 

 Gå raskt ut nærmeste inngang 

 Still opp på avtalt oppsamlingsplass (nordvestre hjørne av bygget, bak E - ved 

parkeringsplassen) 
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Skoleruta 
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Introruta 
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Organisering av tilbudene 

Yrkesrettet kurs 
YR-1 Yrkesrettet 1. 

Jobber med norskopplæring, arbeidsliv og praksis. Målet er at man lærer mer om et yrke du 

vil jobbe i. Du skal bli kjent på en praksisplass og kanskje noen kan finne jobb. Målet er også å 

ta norskprøven og komme til A2 muntlig og skriftlig. Alle på YR1 skal ha språkpraksis, men 

noen har også arbeidspraksis. Du må ha A1 muntlig nivå og kunne lese.  

 YR-2A Helsefagarbeider 

YR-2B Kokk (Restaurant- og matfag) 

YR-2C Barne- og ungdomsarbeider 

Inntakskrav for disse kursene er norskkompetanse på nivå A2 muntlig og skriftlig. Det 

er en kombinasjon av arbeidsrettet norsk, fagstoff og praksis. Kurset har 1-3 dager 

med timene i programfag og 2 dager med yrkesrelatert praksis. Det er muligheter for 

timer innen grunnskoleundervisning (eksempel matte, naturfag). Alltid i tett 

oppfølging av kontaktlærer/ veileder i teori og praksis. Elever på våre fagbrevkurs kan 

søke stipend og lån i Statens lånekasse. 

Eksamen 

Målet er teoretisk fagbrev eksamen som kan tas enten i mai/juni eller november/desember.  

 

Grunnskole for voksne 
Grunnskoleopplæringen (GO) for voksne ved Elverum Læringssenter er inndelt i tre nivåer, GO1, GO2 

og GO3. GO1 følger målene i grunnskolens læreplan etter 7. trinn, mens GO3 er eksamensrettet, og 

følger målene i læreplanen etter 10. trinn.  

Fag 

På Elverum Læringssenter tilbyr vi grunnskolefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, 

naturfag og gym. Det gis ikke karakter i gym, men det er oppmøteplikt. Det er mulig å ta enkeltfag, 

eller deler av fag.  

Fravær 

Grunnskolen følger skolens fraværsreglement. Elevene er selv ansvarlige for å, i samråd med lærer, 

aktivt ta prøver, levere oppgaver og lekser, og delta i undervisningen på en sånn måte at faglærer får 

vurderingsgrunnlag i hvert enkelt fag.  

Forventninger 

 Vi forventer at elevene på GO møter forberedt til undervisning og leverer hjemmearbeid.  

 Vi forventer at elevene på GO viser initiativ til å lære og repetere på egenhånd.  

 Vi forventer at elevene på GO deltar aktivt i timene.  

 Vi forventer at elevene på GO har egne skrivesaker, og holder orden på egne papirer, bøker 

og utstyr.  

 Vi forventer at elevene på GO møter presis til timen, og aktiviteter i skolens regi.  

Hva kreves på grunnskolen? 
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Grunnskolen for voksne er et krevende løp der det stilles høye krav til elevene. Elevene må være 

forberedt på at grunnskoleløpet er på fulltid, med mye arbeid både på skolen og hjemme. På GO1 er 

det løpende inntak, og det er ingen språklige krav for å komme inn, men for å gå videre til GO2, 

krever vi at elevene har nivå A2 i norsk muntlig og skriftlig. Man kommer opp i et skriftlig og ett 

muntlig fag. Man kan ikke avlegge eksamen flere ganger. 

 

Vurdering og eksamen 

 Elevene på GO har rett og plikt til underveisvurdering. 

 På GO1 gis vurdering uten karakter.  

 På GO2 og GO3 gis vurdering med karakter etter grunnskolens læreplan etter 10. trinn.  

 Et fullstendig vitnemål på grunnskolen for voksne krever karakterer i fem fag, der norsk og 

engelsk gir både skriftlig og muntlig karakter.  

 Elevene må ha én skriftlig og én muntlig eksamen etter 10. trinn. Fagene elevene skal ha 

eksamen i trekkes. 

 Dersom faglærer ikke har nok vurderingsgrunnlag gis det varsel, og eleven får mulighet til å 

skaffe seg vurderingsgrunnlag.  

 Karakterer i de ulike fagene settes utfra deltagelse gjennom hele året.  

 

Busskort 

Elever på grunnskolen kan søke om busskort dersom de bor mer enn fire km. fra skolen.  

Spesialundervisning 
Spesialundervisningen ved Elverum Læringssenter skal gi spesialpedagogisk opplæring for voksne når 
disse ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet på 
grunnskolens område. 
Voksne har rett til spesialundervisning hvis de: 
* ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. 
*har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. 
Retten gjelder også de som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. 
 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Norskavdelingen jobber etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

På norskavdelingen har vi følgende grupper: 

Grf.1 Grunnleggende ferdigheter 1. 

Jobber med alfabetisering, lære latinske alfabetet, lære å lese og skrive norsk.  

Grf.2 Grunnleggende ferdigheter 2. 

For deg som har ingen eller lite skolegang fra hjemlandet, men som kan lese og skrive litt og 

har lært det latinske alfabetet.  

Jobber mot A1-nivå skriftlig og muntlig. 

MBO Muntlig begynneropplæring har fokus på den muntlige ferdigheten og øver grunnleggende 

ordforråd mot A1 muntlig. Målet er at du skal nå muntlig A1 etter tre måneder i gruppa, men 

noen trenger lenger tid. MBO jobber også en del med skriftlig ferdighet 
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GNO Grunnleggende norsk jobber mot A1 skriftlig og har fokus på grammatikk og skriftlig ferdighet 

samtidig som det er mye repetisjon av det muntlige på A1-nivå.  

SKO1 Skolerettet klasse 1 jobber mot A2 skriftlig og muntlig.  

SKO2 Skolerettet klasse 2 jobber mot B1 skriftlig og muntlig, og noen jobber også mot B2-nivå i 

denne gruppa. 

 

Norskprøver skoleåret 2020/2021 
Tidspunkt for påmelding, gjennomføring og tilbakemelding.  

Høsten 2020 Siste frist for påmelding er fredag 28. august. 
Norskprøven er i uke 39. 
Resultatet kommer mandag 19.oktober. 

Vinter 2020 Siste frist for påmelding er fredag 6. november. 
Norskprøven er i uke 49. 
Resultatet kommer mandag 11.januar 2021. 

Våren 2021 Siste frist for påmelding er 22. januar. 
Norskprøven er i uke 11.  

Sommer 2021 Siste frist for påmelding er 20. april.  
Norskprøven er i uke 20 og 21. 

 

Bøker 
Betalingselever må selv kjøpe arbeidsbøker/engangsbøker til undervisningen på norskavdelingen.  

Lesebøker/tekstbøker kan elevene låne på skolen.  

 

Samfunnskunnskap  
Elverum læringssenter tilbyr undervisning i samfunnskunnskap i uke 41, 9 og 25.  

Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap etter gjennomførte 50 timer avvikles i etterkant av 

undervisning, eller ellers ila. skoleåret. 

 

Introtilbud 

Introtilbud gjennom hele skoleåret. 

Språkpraksis: De som er deltagere i introduksjonsprogrammet skal ut i språkpraksis. Hensikten og 

målet er å praktisere norsk i reelle situasjoner på en arbeidsplass, få kjennskap til hvordan 

arbeidslivet i Norge fungerer. Språkpraksis i en bedrift gir elevene forståelse og erfaringer med 

hvordan språket brukes på en arbeidsplass, regler i arbeidslivet, kulturelle normer, tradisjoner og 

omgangsformer.  

IKT: Innebærer blant annet bruk av digitale verktøy og media, nettvett, bruk av sosiale medier og 

konsekvensen av forskjellige spill på nett. 

Samfunnskunnskap: Tar for seg forskjellige temaer som er viktig å lære ifølge introloven. Temaer 

som vi har tenkt å ha i samfunnskunnskap er;  

1. Hverdagslige temaer og sosial omgang 

2. Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 



 
 

14 
 

3. Likestilling og vern mot diskriminering 

4. Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 

5. Barns rettigheter og foreldrerollen 

6. Vold i nære relasjoner 

7. Seksuell trakassering og voldtekt 

8. Demokrati og verdier 

9. Trusler mot demokratiet 

Leksehjelp: Er et tilbud for introdeltakere og grunnskoleelever som blir organisert av Elverum 

læringssentret i samarbeid med Frivillighetssentralen. Fokuset er å hjelpe elevene med lekser. 

Gym: Er et tilbud for grunnskoleelever og det er obligatorisk oppmøte. I timene er det først og fremst 

fysisk aktivitet, men også noe teori.   

Lese- og skriveforståelse: Er et tilbud for elever som trenger ekstra øving på lesing og skriving, også 

lære om å utfylle forskjellige skjemaer og søknader. Lære om hvordan man skriver og svarer på en 

tekstmelding, epost og bursdagsinvitasjoner etc.  

Nyhetsoppdatering: Tar for seg lokale og nasjonale nyheter som er knyttet til hverdagslivet og blir 

oppdatert om hva som skjer i samfunnet.  

Språkkafe: Er et sosialt tilbud for introelever som tar for seg aktuelle temaer. Målet er å få elevene til 

å være mer muntlig aktive ved å gjøre muntlige oppgaver i fellesskap.   

Flexid: er et kurskonsept som gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjør deltakerne på følelser som 

oppstår, når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er 

grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for 

egen fremtid. Kursene gir krysskulturell kunnskap, verktøy og rom for refleksjon rundt egen identitet 

og tilhørighet, i møte med andre med samme type oppvekst. 

ICDP: «International Child Development Programme» (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og 

forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det 

retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP ble utviklet av 

professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP er anerkjent og 

benyttet av bl.a. UNICEF og WHO. 

Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for 

barnets helhetlige utvikling. ICDP har som sin grunntanke at den beste måten å hjelpe et barn på, er 

å hjelpe barnets omsorgsperson(er), og at den mest virkningsfulle strategien er å støtte og 

bevisstgjøre barnets stabile omsorgsnettverk. ICDP gir enkle hjelpemidler for å bevisstgjøre 

omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med sitt barn for å sikre barnet en sunn 

følelsesmessig og mental utvikling. 

 

Introtilbud i ferieukene: høstferie, vinterferie, sommerukene: 
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Fagkurs: er et ekstra tilbud for introelever. Kan inneholde; 

norsk1, norsk 2, matematikk, engelsk, IKT, fysisk aktivitet, samfunnskunnskap på flere språk  

Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap: Temaer: Skolemiljø, negativ sosial kontroll, retten til å 

bestemme over sitt liv, kulturpoliti eller fri 

Identitetssøyler: Temaer; Helse: fysisk og psykisk, materielle sikkerhet, verdi – tro, utdanning – jobb, 

nettverk 

Påkledning: et kurs om hvordan man skal kle på seg til ulike årstider i Norge.  

Kosthold: Få mer kunnskap om hva et riktig kosthold er. For eksempel sunn og usunt kosthold. 

Hygiene, sikker behandling av maten, pris etc.  

Barnevern: Informasjon om hva barnevern er og hva de jobber med. 

Brannvern: Besøke brannstasjon for å lære mer om brannvern.  

El-sikkerhet: Få kunnskap om el-sikkerhet i hjemmet. Som for eksempel bruk av hvitevarer på 

kjøkkenet, stikk kontakter og oppvarming etc. 

Førstehjelp: Et kurs om å forstå hva førstehjelp innebærer. Hvordan kan det utføres.  

Boligskole og personlig økonomi handler om følgende temaer: 

 Personlig økonomi: Lage budsjett, inntekter og utgifter, Bankkonto, nettbank, betale faktura, 

handle smart, sammenligne matprodukter mot hverandre. Handle en gang i uka. Kredittkort 

og bankkort. 

 Boligskole: Leie bolig/kjøpe bolig, Kontrakt, depositum, forsikring  

 Hva er viktig å tenke på når det gjelder Boliglån, startlån, renter, kontrakt, forsikring 

 Innvendig vedlikehold; vask, søppeltømming, skadedyr  

 Utvendig vedlikehold 

 Hagearbeid, søppel, rot, klesvask/klestørking ute, snømåking,  

 Ro og orden  

 Sikkerhet brann, elsikkerhet  

 

 

 
 

 

 


