
 

SPILLBASERT KVALIFISERING FOR UNGDOM 

Spillbasert kvalifisering er et spennende kurs, spesielt egnet for deg som er ung og motivert 

for å fullføre videregående skole. Mangler du noen eksamener, og har du lyst til å jobbe 

aktivt med skolefag i kombinasjon med dataspill? Synes du den vanlige skolen kan være litt 

vanskelig for deg akkurat nå?  Dette kurset kan være en fin mulighet! 

 

Kurset inneholder blant annet: 

✓ Undervisning i ulike skolefag på videregående skole-nivå 

✓ Bruk av dataspill i undervisningen 

✓ Hjelp og støtte gjennom studier og eksamensforberedelser 

✓ Gode opplevelser sammen med andre unge 

Du og instruktørene på kurset vil jobbe sammen for å finne en god plan for hvordan du kan 

målet om å bestå en eksamen eller to, jobbe sammen for å lage gode, sosiale opplevelser - 

eller finne ut hva som skal til for at du skal få lyst til å vende tilbake til videregående skole. 

Kanskje er du snart klar for å fullføre skolen? 

Dataspill brukes som plattformer for gjennomgang av pensum i de ulike fagene, og du vil 

kanskje kjenne til flere av dem fra før. Spillene er spesielt valgt ut for å gi både spennende 

spillopplevelser sammen med andre, og for å gi god støtte til undervisningen i de fagene 

akkurat du mangler. Instruktørene på kurset er kvalifiserte i de ulike skolefagene, og de er 

selv interessert i å spille dataspill. 

Hvem kan delta? 

Kurset passer aller best for deg som er under 25-26 år og som ikke har store 

helseutfordringer. Du er motivert for å fullføre videregående skole og klar for å arbeide aktivt 

og målrettet med skolefag. Du trenger ikke å være veldig interessert i dataspilling, men du 

har ikke motstand mot det, og du synes kombinasjonen av dataspill og undervisning høres 

spennende ut. Tiden frem til eksamen går fort, og du må være innstilt på å jobbe aktivt for å 

nå målene dine.  

Sammen med din NAV-veileder kan du finne ut om dette kurset er riktig for deg. 

Varighet:  14-18 uker, avhengig av eksamenstidspunkt. 

 

Tid:   Mandag til fredag, kl. 09.00 – 15.00 


