Regnskapskurs - Oppdal
Oppdal, april 2021

Regnskapskurs på dagtid eller som kveldskurs
Ønsker du å lære deg noe nytt for å stå sterkere i jobbmarkedet? Jobber du med
regnskap og ønsker å lære mer? Har du en «gammel» utdanning i økonomi /
regnskap og trenger å friske opp kompetansen?
Kurset vårt gir deg en praktisk utdanning i regnskap, lønn, ordre og fakturering.

Litt om kursinnholdet på vårt regnskapskurs
Regnskapskurset gir deg en grunnleggende innføring i regnskap, med vekt på
bruk av kontoer, behandling av bilag, forståelse for inntekter og kostnader.
Vi bruker Excel i den innledende delen av utdanningen. Etter hvert går vi over til
å arbeide med regnskapsprogrammene TripleTex eller Uni Economy hvor du får
du lære alle modulene.
Regnskapsdelen avsluttes med en større prosjektoppgave (CASE) der du skal
føre regnskap for både en eksempelbedrift og ekta bedrift (AS/ENK.
Hovedmålet med kurset er at du skal kunne gå rett inn i en jobb og bli en
produktiv medarbeider innen kort tid.

Referanse I - Kari Mette er utdannet kokk, men ønsket å finne en jobb på dagtid med mer
regulær arbeidstid. Hun brukte to kvelder i uka i ett år på Plusskolen. Det var nok til å gå rett
inn i fast jobb ved regnskapsavdelinga hos Fjord 1. Nå har hun utdannet seg til revisor!
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Innhold regnskapskurs:














Regnskap og bokføring
Bruk av regneark (Excel)
Kontoplan – norsk standard
Bilagsregistrering i regnskapsprogrammet
Rapporter: Resultat og balanse
Økonomisk styring og kontroll
Enkle nøkkeltall og lønnsomhetsberegninger
Tripletex eller Uni Economy regnskapsprogram
Lønnskjøring med Tripletex eller Uni Economy
Ordreregistrering og fakturering i Tripletex eller Uni Economy
Praktiske regnskapsoppgaver: Vi fører fullstendig regnskap og kjører lønn
for en tenkt bedrift, med (enkelt) årsoppgjør og klargjøring for nytt
regnskapsår.
Eksamen: Kurset avsluttes med en eksamen i regnskap og du får vitnemål
med karakter, et viktig dokument om du skal søke ny jobb.

Opptak: Vi har løpende opptak på dette tilbud.
Pris: kr. 49 900,Registrering (uten binding)

Mer informasjon

Spørsmål til vårt tilbud kan stilles direkte til vår fagansvarlig / kurslærer avdeling
Oppdal ved Snorre Auran mobil 46544104. Eller til vårt hovedkontor 71246670
hvor man blir satt over til den rette veileder. Send gjerne en epost til
snorre@pluss.no og du får snarlig svar på dine spørsmål.

Referanse II - Janne jobber som salgsfremmer i TINE. Hun tok Regnskapsmedarbeider for på
sikt å kunne jobbe med regnskap i tillegg til jobben hun har i dag. Hun framhever at studiet
hos Plusskolen har vært veldig kjekt, og gir læreren de beste skussmål. Det har vært mye å
gjøre, men tida har gått fort. Et veldig lærerikt år!
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Regnskapskurset koster kr 49 900,- enten du velger å studere
på dagtid eller kveldstid. Pris er inkl. kursmateriell.
Privat (betale selv)
Faktura sendes etter oppstart. Du kan dele betalingen i to uten ekstra kostnad.
Evt. etter annen avtale. Avtalene gjøres før oppstart.
Bedriften betaler
Er du i arbeid? Kanskje din arbeidsgiver er interessert i å hjelpe deg med å heve
kompetansen din? Dersom kursavgiften skal betales av et firma trenger vi
firmanavn, kontaktperson og fullstendig fakturaadresse. Dette fyller du ut på
skjemaet når du melder deg på kurset.
Fagorganisert?
Da kan det være mulig for deg å søke stipend gjennom fagforeningen din, –
sjekk nettsiden til din fagorganisasjon.
Støtte fra NAV
Mottar du dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP)? Da kan det være
mulighet for utdanningsstøtte, men dette er behovsprøvd og noe du må ta opp
med din kontaktperson i NAV. Normalt er det ikke mulig å ta utdanning samtidig
som du mottar dagpenger, men det finnes unntak – og kurset vårt er innenfor
reglene. Du finner reglene på NAV sine nettsider om dagpenger og utdanning.
Vår finansiering
Vi har avtale med Svea Finans. Du kan låne hele eller deler av kursavgiften, og
velge nedbetaling fra 1 til 5 år. Vi må ha en del opplysninger om deg for å kunne
behandle søknaden. Fyll ut registreringsskjemaet, så tar vi kontakt med deg.
Mer om Svea Finans
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