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Kurset	Smartskolen	i	personlig	økonomi-	praksisnær
undervisning	i	økonomi	for	voksne	

For	ansatte	hos	tiltaksarrangørene	
For	ansatte	hos	NAV,	Flyktningtjenesten,	Barnevernet	

TRYGG	ØKONOMI	 inviterer	 til	 sertifiseringskurs	 i	Smartmetodikk.	Se	vår	kurskalender	
for	steder og datoer.	Kurset	går	over	to	dager	og	har	begrenset	antall	plasser.	

Etter	sertifiseringen	tilbyr	vi	instruktørene kostnadsfritt  individuell veiledning i inntil		fem 
timer. 	

Hvem	passer	dette	
kurset	for?	

Dette	kurset	passer	for	ansatte	i	etater,	hos	tiltaksarrangører	og	ved	
avdelinger	som	arbeider	med	coaching	eller	undervisning	i	personlig	
økonomi-	og	som	ønsker	flere	verktøy	for	dette.	Smartskolen	i	personlig	
økonomi	er	et	kurs	laget	for	å	undervise	voksne.	Det	er	én	metode	som	
består	av	forskjellige	undervisningsverktøy	tilpasset	brukernes	
forutsetninger	og	behov.		

Metoden	består	av	 Del	1:	Metoden	består	av	å	lære	deltakerne	å	bruke	et	digitalt	
												kartleggingsverktøy	for	økonomien	sin	
Del	2:	Motivasjon	(bli	fortrolig	med	temaet)	
Del	3:	Økonomisk	plan		
Del	4:	Hva	skal	til	for	å	lykkes	med	egen	endring	

Hvor	lang	tid	tar	
det	å	undervise	
deltakerne?	

Du	har	mange	muligheter.	Fra	2-3	timer	til	30.	Et	vanlig	Smartkurs	tar	
som regel ca15	timer.	Noen	bedrifter	kjører	kurset	som	et	tema	over	
mange	uker.	Smartskolen	i	personlig	økonomi	er	en	modul	du	lett	kan	
integrere	i	øvrige	tilbud	og	tiltak.		

Påmelding:	 Se	kurskalender.	Vi	bekrefter	påmeldinger	fortløpende.	
Tidsfrist	for	
påmelding	

To	uker	før	kursstart.	

Program:	 Se	knappen	ved	siden	av:	Kursprogram	
Hvilken	metodikk	
brukes?	

Som	metode	tar	Smartskolen	i	personlig	økonomi	utgangspunkt	i	å	se	
hele	mennesket.	Smartmetoden	er	en	empatisk,	klientrettet	metode	som	
ønsker	å	få	frem	personens	egne	ressurser	i	arbeidet	med	å	ta	vare	på	og	
styrke	sin	økonomi.	Deltakerne	får	ulike	verktøy	for	å	synliggjøre	og	å	få	
god	kontroll	på	økonomien.		

Hva	koster	det?	
Se kurskalender for informasjon om deltakeravgift for det aktuelle 
kurset. Deltakeravgiften inkluderer god dokumentasjon og kursmateriell, 
og profesjonelle kursforhold. Dine reise- og oppholdsutgifter kommer i 
tillegg til dette. Hotell bestiller du selv. Vi har anbefalinger.  

Referanser	 Les	hva	andre	mener	om	kurset!	
https://www.tryggokonomi.no/referanser/	

Sertifiseringsbevis	 Etter	fullført	kurs	får	du	sertifiseringsbevis.	Stadig	flere	samfunnsaktører	
etterspør	undervisningskompetanse	i	personlig	økonomi.			
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Planlegg	reisen:	 Kurset	starter	kl.	09	og	går	til	kl.	15.30	begge	dager.	

Historien	om	Smart	
Metoden	Smartskolen	i	personlig	økonomi	ble	etablert	i	1992	og	er	28	år.	Så	lenge	
har	 vi	 stått	 i	 tiltaksarrangørenes	 tjeneste	 og	 i	 så	 mange	 år	 har	 vi	 videreutviklet	
vår	metode.	 Mer	 enn	 18	000	 personer	 har	 gjennomgått	 Smartskolen	 i	 personlig	
økonomi,	som	kurs	 i	 regi	 av	 NAV	 og	 de	 andre	 tiltaksarrangørene.	 Brukerne	 lærer	
teknikker	 for	 å	gjøre	økonomien	sin	synlig,	og	for	å	oppdage	potensialet	i	den.	Å	gi	
praktisk	kunnskap	i	økonomi	 til	 brukere	 er	 å	 gi	 mer	 makt	 til	 eget	 liv.	 Deltakerne	
mottar	 kompetansebevis	som	 dokumenterer	 kunnskapene.	 Det	 blir	 et	 tilskudd	 til	
CV’en.	 Med	 kompetansen	 i	Smart	kan	kursdeltakere	også	lære	opp	sine	barn	i	
økonomisk	forståelse.	Kompetansen	i	Smart	gir	også	beredskap	mot	økonomisk	
mobbing.	Smartskolens kurs sees ofte på som kurs i selvutvikling og økt livsmestring. 		

Hva	kan	du bruke	sertifiseringen	i	Smart	til?	
Økonomi	 er	 ikke	 bare	 tall,	 men	også	 følelser.	Med	 Smartskolen	 i	 personlig	 økonom	
kan	du	invitere	brukerne	dine	med	på	en	trygg	reise	til	økt	kunnskap	på	et	av	de	feltene	
som	 styrer	 oss	 mest	 gjennom	 livet.	 Manglende	 økonomisk	 kontroll	 kan	 skape	 mye	
drama	og	uro.	

Kompetansen	 i	 Smart	gir	muligheter.	Overfor	dine kandidater bidrar	du	 til	 endring	av	
atferd,	 til	 at	 deltakerne	 får	 bedre	 forståelse	 for	 sin	 økonomi	 og	 til	 økt	 selvhjelp	 og	
selvrespekt	 for	unge	 og	 eldre.	 Smartskolen	 i	 personlig	 økonomi	 er	 en	 god	 ballast	 for	
alle	 som	ønsker	 å	 gjøre	 sin	 økonomi	 til	 en	 alliert.	 Den	 er	 også	 en	 god	 ballast	 for	
deg	 som	 jobber	 for	 bedring	 av	 livsvilkår	 og	 for	 menneskelig	 vekst.	 Bruk	 din	
kompetanse til å skape positive sosiale endringer!  Smartskolen i personlig økonomi er 
praksisnær undervisning i personlig økonomi. Nærmere din økonomi kommer du ikke. 

Når du har spørsmål eller ønsker du å reservere plass, kontakt:  
lars@tryggokonomi.no 

Vennlig	hilsen	
TRYGG	ØKONOMI	AS	
Lars Findahl 
Utvikler	av	undervisningstilbudet	Smartskolen	i	personlig	økonomi	
™	

https://www.tryggokonomi.no/pamelding/



