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Smartskolen i personlig økonomi™  
ALLE SMART ARBEIDSHEFTER SAMLET I ÉN BOKS  
 
Hei, 
 
Det er en glede å sende deg oppdaterte versjoner av alle undervisningsheftene. Alle er 
oppdatert pr. august/ september. Smart Intro for Introduksjonsprogrammet har vi nå 
også laget i en norsk-arabisk versjon. Hva tenker du om det? Smart Familie legger jeg 
ikke ved, fordi den versjonen kjenner alle. Men det kommer en erstatning innen noen 
måneder. Den vil hete Smart Livsmestring.   
 
Det er viktig å klargjøre at alle undervisningsversjonene representerer én kompetanse 
og ikke syv forskjellige. Du kan bruke sertifiseringen til å undervise i alle kursene fordi 
kjernen i de fleste arbeidsoppleggene er identisk. Invitasjonen til deltakerne om å bli 
kjent med sin egen økonomi er identisk. Pedagogikken i arbeidsoppleggene er også den 
samme, hvor vi legger vekt på å se deltakeren og uttrykke oss kun i positive vendinger 
overfor deltakerne igjennom kurset. Deltakerne skal kjenne på egen mestring. 
 
Du får nå mulighet til å spisse din undervisning i personlig økonomi for ulike grupper 
bedre. Vis heftene frem til kollegaer og dine deltakere. Skap begeistring for et viktig 
område for selvhjelp og livsmestring. Lag en Smartskole i personlig økonomi hos dere. 
Prat med oss om bruken av heftene og om andre ting du vil ta opp.  
 
HVORDAN VI LEVERER MATERIELLET  
 
Vi leverer materiell som Smart undervisningssett. Det er ment som et komplett verktøy 
til å styre økonomien sin med. Vi leverer dem i fargekodete ferdig monterte 
strikkmapper, slik at du bare kan lever ut. Null stress. De koster da kr 321,- + mva pr. 
sett. Eller vi leverer de samme delene som settet består av, men hvor dere monterer 
dem selv. Du sparer kr 85 pr sett. Det er god timebetaling. Vi kan sågar levere kun 
arbeidsbøker, men det er et alternativ som vi ikke anbefaler.  
 
DIGITAL UNDERVISNING 
 
Alle arbeidsoppleggene leveres nå også som digitale undervisningsfiler. Du kan få 
tilgang til vår læringsportal for å undervise i arbeidsheftene og gi dine deltakerne 
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adgang. Det betyr at det nå er mulig å kjøre kurs uten fysisk undervisningsmateriell. 
Kontakt oss når du ønsker å se nærmere på denne muligheten å tilby dine kurs på.    
 
Her ser du komponentene og hvordan de er fargekodet. Hvis dere benytter forskjellige 
versjoner, er det lett å skille dem fra hverandre. La deltakerne få lov å bli kjent med dem.  
 
 
 

 
 
 

 

  
HOLD KOMPETANSEN I SMARTSKOLENS UNDERVISNINGSTILBUD 
LEVENDE I ORGANISASJONEN - NYE UNDERVISNINGSMETODER 
 
Tenk kortreist: Vi tilbyr sertifiseringskurs over to dager for din bedrift og eventuelt 
samarbeidende bedrifter og NAV-kontor – fast i Sandefjord og i Oslo. Eller vi holder 
kurset internt i din bedrift. Eller vi holder det som videokurs på Teams. På en måte blir 
fjernundervisning mest kortreist, fordi alle sparer store kostander og miljøregnskapet 
blir bra.    
 
Pass på å vedlikeholde kompetansen i bedriften din. Hvis kompetansen i bedriften din 
forvitrer, forvitrer også kapitalen i bedriften. Se mer om kursmuligheter på 
https://www.tryggokonomi.no/kurskalender-2020 - ring eller send oss en epost.  
 
FLERE MULIGHETER  
 
Vi har også mulighet til å gå inn å ta deler av din undervisning, der du ønsker det, være 
hjelpelærer eller være erstatning ved sykdom. Alt er mulig med den nye teknologien og 
særlig om man legger litt god vilje til. Vi ønske god undervisningshøst ����    
 
Med vennlig hilsen   
TRYGG ØKONOMI AS  
Lars Findahl  

Daglig leder  
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