
ETABLERERKURS 

 

Har du en forretningside som du vil realisere, eller er du en gründer? 

Ønsker du å starte din egen bedrift? På dette kurset vil du få etablererfaglig støtte for å 

lykkes! Du vil møte dedikerte veiledere og andre deltakere som også har en idé om en egen 

virksomhet. Du vil lære om både moderne og mer tradisjonelle måter å tenke etablering på, 

og du får muligheten til å få en næringsfaglig vurdering dersom du trenger det. 

 

På kurset vil du få støtte for å gjennomføre etablering og lære mer om blant annet: 

✓ Etableringsfaglige emner som markedsanalyse, forretningsplan, budsjett, skatt/mva., 
salg og markedsføring og støtte til å gjennomføre egen etablering 

 

✓ I tillegg vil instruktørene på kurset rette oppmerksomheten mot hva det vil si å være 
gründer, og gi veiledning og støtte i prosessen med å etablere egen bedrift. 

 

✓ Gode metoder og verktøy for etablering, som Business Model Canvas. Disse kan tas 
frem når som helst etter kursslutt. Business Model Canvas er en effektiv metode for 
kartlegging og utvikling av etableringen med fokus på hvordan man skaper verdier og 
identifiserer kundens behov.  
 
 

Erfaringsmessig har deltakerne også stort utbytte av miljøet på kurset, der alle har felles mål 

om etablering. Selv om deltakerne skal etablere seg i ulike bransjer, dannes det verdifulle 

nettverk. Man støtter og lærer av hverandre, samtidig som den individuelle veiledningen står 

sentralt i kurset, med profesjonell bistand til din forretningside. 

Selve kurset varer 12 uker. I tillegg kommer en oppfølgingsperiode på tre måneder med en 

oppfølgingstime i måneden. Det blir en felles avslutning for deltakerne etter endt kurs.   

Antall kursdager vil variere noe fra uke til uke, men det er satt av en god del tid til 

egenaktivitet til den enkelte deltakers etableringsplaner. 

 

Hvem kan få kurstilbud? 

Kurset retter seg mot deg som har en konkret forretningsidé der du har relevant bakgrunn og 

et ønske om å etablere egen bedrift. 

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

 

Varighet:  12 uker + individuelle veiledningssamtaler. Det er som hovedregel ferie i 

forbindelse med jul og påske, og 3 uker i juli. 

Tid:  kl. 09.00 – 15.00 

 


