
Erfaring gjort 
gjennom
Smart™

Å ha kontroll
på økonomien
din er en god
vei til å ha
kontroll på livet
ditt. Jobber du
aktivt med den
oppdager du
nye muligheter
du ikke trodde
eksisterte.

Smart gir:
• Kontroll over økonomien
• God selvhjelp
• Arbeidsro
• Tryggere hverdag
• Styrker helsen

Smart™
- et basisverktøy for deg som 
jobber for menneskelig vekst

©Markedsføres av: 
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postboks 56 Hasle,
3240 Sandefjord

Gratis tlf. 8800 7777
www.tryggokonomi
smart@tryggokonomi.no

Verktøy
Smart består av: Kompetanseutvikling via
personlig arbeidsbok, husholdingsregnskap og
budsjett, Smart økonomi- og planleggingsarkiv,
kompetansebevis og nettressursen:
www.tryggokonomi.no

Referanser
Vi har mange fornøyde brukerbedrifter. Kontakt oss
så sender vi deg på mail en referanseliste.

Kurs nær deg
Vi tilbyr sertifiseringskurs for 3-8 deltakere 
nært der du bor. Se vår kursplan på 
tgryggokonomi.no/sertifisering

Informasjon om sertifisering
i undervisningsverktøyet Smart i personlig økonomi



Smart™- metoden
Smart er en kompetanse, en arbeidsmetode og et verktøy som gjør det enkelt å ha 
kontroll over egen økonomi. Det er ikke slik at du må ha dårlig økonomi for å ha 
nytte av Smart. Ønsker du å jobbe med helsen din, målene dine eller livskvaliteten 
din, er det viktig å kjenne, og å styre, din økonomien godt. Dette 
er fullt mulig for alle og metoden heter Smart.

Moderne historie
Smart så dagens lys allerede i 1992 og ble opprinnelig utviklet for NAV sine 
førstelinjebrukere (Trygde- og sosialtjenesten) av Lars Findahl. Mølla Kompetanse-
senter i Bærum Kommune var vår første oppdragsgiver. I 2003 ble det etablert 
et samarbeid med Attføringsbedriftene i NHO og deretter med ASVL og deres 
medlemsbedrifter. Til nå har 18 000 gjennomført Smart-kurs i regi av 80 
tiltaksarrangører som har Smart i sine programmer. Det omfatter NAV-kontor, 
flykningstjenesten, helseforetak og tiltaksarrangører tilknyttet bransje-
foreningene Arbeid og Inkludering i NHO og ASVL.

Mestring for livet
Det er vanskelig å ta ansvar for egen økonomi når man mangler verktøy og 
kompetanse for å jobbe med den. Derfor er Smart - kompetansen viktig som
en beredskap for livet. Smart gir deg virkemidler til å ta vare på det og dem 
du er glad i. Deltakerne gir oss gode tilbakemeldinger i forhold til personlig 
utbytte.

Formål
Målet med Smart er å få deltakeren opp på et nivå der man ikke bare lærer mye 
om sin egen og familiens økonomi, men også om hvordan den kan styrkes og 
holdes i et godt spor. Smart har som mål å få til en varig atferdsendring gjennom 
gode aha-opplevelser og enkle verktøy.

Metode
Smart har utviklet en egen pedagogikk med basis i å se og anerkjenne 
kursdeltakeren og skape engasjement og trygghet i læringssituasjonen.
Metoden har tangeringspunkter til metodene LØFT, PREP og MI, som er andre 
anerkjente metoder for  å fremme menneskelig vekst. 

Smart holdes som et kurs i små grupper der kursdeltakeren jobber med sin
egen økonomi. Fordelen med denne metoden er at man unngår tenkte eksem-
pler samtidig som personen utvikler dyp kunnskap om økonomien sin.
Deltakeren settes i sentrum; i kurset, i sin økonomi og for sin egen løsning.

Smart benytter individuell oppgavebesvarelse og gruppesamtaler som basis 
for kunnskapsoverføringen. En sertifisert instruktør er trygt til stede og sikrer 
en god læreprosess for deltakerne. Smart er en kompetanse deltakeren kan 
ta med seg for resten av livet og bruke hver dag. Smart er en metode der vi 
drøfter like mye valgene og mulighetene bak tallene, som tallene selv. Deltak-
eren utvikler kompetanse og integritet som gjør det enklere å ta egne
beslutninger.

Undervisningsomfang
Til å begynne med var det vanlig å tilby Smart over to dager (8-10 under-
visningstimer). Senere har de fleste av bedriftene utvidet tilbudet og tilbyr 
nå Smart over tre dager og ofte i kombinasjon med individuell oppfølging. 
Bransjen har akseptert behovet for Smart og verktøyet har langt på vei blitt et 
attføringsfaglig basisverktøy.


