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Arbeidslivsserien har som mål å senke terskelen inn i arbeidslivet. Kursene utvikler begrepsforståelse innenfor 
spesifikke fagområder. Arbeidsnorsk kan kombineres med Migranorsk Allmenn eller brukes som frittstående 
opplæring. Kursene kan benyttes i gruppeundervisningen og som selvstudium.

Ved å kombinere arbeidsnorsk og arbeidspraksis kan man skreddersy tilbud til de aller fleste arbeidssøkere som 
sliter med det norske språket.

Erfaringen viser at flere av kursene også er nyttig som generell opplæring. I kurset Arbeid med barn får foreldre 
for eksempel en god innføring i hvordan en norsk barnehage fungerer. I Kantinekurset får alle som skal lage 
mat en innføring i navn på matvarer, husholdningsartikler osv. Vi har i dag følgende kurs:

Kurset tar opp temaer som kontantstøtte, barnetrygd, 
lover og offentlig språk. Vi møter både ansatte og kunder 
og kan studere hvordan de agerer i ulike situasjoner.

 
•  Arbeidslivet ABC
•  Helsefagarbeider
•  Arbeid med barn
•  Kantine
•  Salg og service
•  HMS – generell 
•  HMS – bygg og anlegg
•  Saksbehandling i offentlig sektor

SAKSBEHANDLING I OFFENTLIG SEKTOR
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KAPITLER EPISODER TEMAOVERSIKT  

Introduksjon Presentasjon
               • aktører
Oppgaver
              • Hvem gjør hva?
              • Hvordan er de?
              • Lag setninger

Kontantstøtte – 
telefonsamtale

Introduksjon
              • Hva ble sagt?
              • Riktig rekkefølge
Oppgaver til video
               • Hva skjer i video?
Regler for kontantstøtte
               • Hva betyr det?

Barnetrygd utland Introduksjon – hva ble sagt
Oppgaver til video – del 1
              • Hva skjer?
              • Riktig rekkefølge
Oppgaver til video – del 2
              • velg riktig svar
Oppgaver til video – del 3
              • Rettskriving
              • skriveoppgaver

Barnetrygd Introduksjon
              • sant – usant
              • lag setninger
Oppgaver til video del 1
              • sant – usant
              • klikk på riktig svar
Oppgaver til video del 2
              • sant – usant
Oppgaver til video del 3
              • velg riktig ord
              • skriv selv
Tolk – oppgaver
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KAPITLER EPISODER TEMAOVERSIKT  

Pauseprat Introduksjon
              • hva ble sagt
              • lag setninger
Oppgaver til video del 1
              • Hva skjer?
              • Hvem sier hva?
Oppgaver til video del 2
              • Sammensatte ord
              • Hva betyr uttrykket?
Oppgaver til video del 3
              • Riktig form
              • Skriv brev

Brosjyrer Sammensatte verb
              • Bøy verbene
              • Riktig verb
Sykepenger
              • Riktig ord
Uførepensjon
              • Hvem er medlem?
              • Riktig ord
Legemidler
              • Hva betyr det?
              • Hvilket ord passer?

Offentlig språk Offentlige dokument Etatsoversikt – Odin.no
Odin – språk (forkjellige oppgaver)
Brev 1
              • Hva er korrekt språk?
Brev 2
              • Hva er korrekt språk?
Brev 3
              • Hva er korrekt språk?

Begreper Forkortelse
Hva betyr teksten?
Hvor brukes begrepene korrekt?
Kombinere begrep og forklaring
Velg riktig ord
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