Huskeliste for kursledere (ringledere) for "Tenk litt lenger! Er gris
penger?"
Før oppstart
 Alle deltakerne skal ha studieheftet "Tenk litt lenger! Er gris penger?". Bestilles hos Norsvin.
 Bestem dato og sted for første møte, og informer alle deltakerne
Hver kurskveld Ta ansvar for at:
 Kursplanen følges
 Alle får delt sine erfaringer og synspunkter
 Fremmøtelisten fylles ut
Kursslutt
 Del ut kursbevis til alle som har vært tilstede 75% og fyller min 14 år i kursåret
 Evaluer kurset: link til evalueringsskjema ligger på
http://norsvin.no/norsvin.no/Fag/Studiehefter/Studiehefte‐2014
Rapporter kurset
Rapportering av studieringer kan nå gjøres på to måter til Studieforbundet næring og samfunn:
 Rapportering på papir
Send inn fullstendig utfylt rapportskjema og deltakerliste til Studieforbundet næring og samfunn,
Postboks 9388 Grønland, 0135 Oslo. Disse skjemaene skal du ha mottatt sammen kursheftet. De
finnes også på Norsvin.no


Rapportere elektronisk
Få tilgang til Studieforbundet næring og samfunns kursadministrasjonsprogram (KursAdmin), ved å
sende en epost til: post@naeringogsamfunn.no . Merk emnefeltet med Norsvin + lokallagets navn.
Disse opplysningene må være med i e‐posten:
Navn på lokallaget
Fornavn:
Etternavn:
Fødselsdato:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
Når kursleder har fått tilgang til KursAdmin vil kurset Tenk litt lenger! Er gris penger? ligge klart – bruk
det som passer ditt lag. Deretter er det bare å legge inn deltakere og registrere frammøte. Når det er
gjort er rapporteringen ferdig. Ingen innsending av lister!
For mer informasjon om KursAdmin www.naeringogsamfunn.no.

Tilskudd
Tilskuddet utbetales etter at Studieforbundet Næring og samfunn har godkjent kursrapporten.
Det gis voksenopplæringstilskudd til studieringer som er på 8 timer, eller mer. "Tenk litt lenger! Er gris penger?"
er godkjent av til bruk i studiering for inntil 16 timer. Oppdaterte tilskuddsatser finnes på
www.naeringogsamfunn.no
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