
 

NYTT I JANUAR 

NYHETSBREV FRA 

KRAGERØ 

LÆRINGSSENTER 
Nytt år, nye muligheter 

Kragerø Læringssenter fikk i 2018 midler til å jobbe med markedsføring 
av undervisningstilbudet for voksne. Et av resultatene av arbeidet er dette 
nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet er planlagt å komme ut ca 6-8 ganger i året. 
Brevet publiseres på kommunens og Læringssenterets hjemmesider. I 
tillegg vil det bli sendt ut til aktuelle samarbeidspartnere i kommunen, 
næringsliv og frivilligheten.   

I nyhetsbrevet informerer vi om tilbudet til voksne i kommunen, aktuelle 
frister og nye tilbud som eventuelt kommer. 

Våren er høysesong for å søke utdanninger, og søknadsfristene kommer 
på rekke og rad. Kragerø Læringssenter kan bistå med både praktisk 
hjelp til deg som skal søke, og veiledning om hvor du skal henvende deg 
for å sjekke om du har riktig kompetanse til akkurat det studiet du ønsker 
å søke. Den 26. februar, kl. 17.00 vil vi arrangere informasjonskveld hvor 
alle er velkommen. Vi vil informere om hvilke høyskoletilbud som er 
tilgjengelig, studiekompetanse for voksne, og ulike kurs som er aktuelle 
for næringslivet. 

Vel møtt! 

 

Studiesenteret.no 

____ 
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____ 

Grunnskole for 
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____ 
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KRAGERØ 
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Frydensborgveien 15 

3772 Kragerø 
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Høgskolestudier: 

1. mars og 15. april 

www.studiesenteret.no 

www.samordnaopptak.no 

Infomøte 26. februar 

 

Studiekompetanse: 

1. mars    www.vigo.no  

Infomøte 26. februar 

 

Grunnskole for voksne: 

4. og 5. april 

Kartleggingsprøver, 

inntakssamtaler fortløpende 

 

Norskopplæring: 

Neste kursperiode begynner 

12. mars 

 

Norskprøver: 

11.-15. mars, påmeldingsfrist 

21.-25. januar  

20.mai-4. juni, påmeldingsfrist 

23.-26. april 

 

Samfunnskunnskap og 

statsborgerprøve: 

22. februar, 22. mars, 3. mai, 

14. juni 

Påmeldingsfrist 2 uker før. 

PÅMELDING 

Språk- og arbeidspraksis for flyktninger 

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal ut i praksis i løpet av 

programmet. I hovedsak dreier det seg om språktrening, men også 

arbeidstrening. Deltakerne lærer om norsk arbeidsliv, regler og plikter, 

i tillegg til arbeidsoppgavene. Deltakerne blir kjent med mulighetene i 

norsk arbeidsliv og innblikk i hva som kreves. Flyktningene har ofte 

med seg stor kompetanse, utdanning og erfaring som kan være 

relevant hos en norsk bedrift. Vi har flere tilfeller hvor en 

praksisdeltaker er blitt en verdifull ansatt. Det finnes mange 

muligheter for opplæring i bedrift i samarbeid med norskopplæring.   

Kontaktperson: Mari Bakke Meewisse, mob. 46821844 

Kurs på Studiesenteret – Klimavennlig kompetanse: 

I tillegg til høgskolestudier har Studiesenteret korte praktiske kurs for 

offentlig og privat virksomhet: 

- Juridiske rammer for personalledelse 

- Grunnkurs i arbeidsmiljø/ 40 timers HMS kurs (våren 2019) 

- Mellomlederens verktøykasse 

- Offentlighetsloven 

Mer informasjon på www.studiesenteret.no  

 

 

Samfunnskunnskap – Statsborgerprøven 

4 dagers intensivkurs i vinterferien 18.-21. februar. Pris 1.500 kr 

inkludert prøve 22. februar. Påmelding så fort som mulig.  

Påmelding til prøver og mer informasjon på 

www.samfunnskunnskapsproven.no og www.statsborgerproven.no  

Grunnskole for voksne og kombinasjonsklassen: 

De som trenger grunnskoleopplæring, og er over 16 år, kan ha rett til 

den. Har du rett til opplæring, har du også rett til rådgivning.  

Fagene er norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk eller 

grunnleggende ferdigheter. For mer informasjon ta kontakt med oss. 

 

Norskkurs - Norskprøver 

Vi har norskkurs på dagtid på nivåene A1 til B1. Ta kontakt hvis du 

har behov for opplæring på et høyere nivå eller ønsker å melde deg 

på et av våre kurs. 

Norskprøver arrangeres flere ganger i året. Påmeldingsperiode for 

vårprøvene (11.-15. mars) er 21.-25. januar. Neste prøveperiode er i 

mai/juni med påmelding 23.-26. april. Se mer på vår hjemmeside og 

på www.norskproven.no  
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