
 

Etablererkurs i Viken  
Enkeltplasser arbeidsmarkedsopplæring (AMO)  
 
Drømmer du om å starte din egen bedrift, men har ennå ikke tatt steget? BedriftsAkademiet 
tilbyr etablererkurs i samarbeid med NAV. Hvert kurs er på 5 uker og gir deg en verktøykasse 
for oppstart og drift, samt en næringsfaglig vurdering av din forretningsidé.      
 
Målgruppe:  

- Du må være innmeldt NAV  
- Du må være motivert til å starte for deg selv  
- Du må være over 19 år  
- Du må mestre norsk muntlig og skriftlig på ett nivå som gjør at du har forutsetninger for 

å kommunisere og å ta til deg kunnskap i tiltaket, tilsvarende norskprøve nivå B1  
 
Faglig innhold og organisering:  
Tiltaket er delt opp i to kursmoduler, der modul 1 – Bedriftsetablering går over to uker (10 
virkedager) mens modul 2 går over 3 uker og er basert på Egenarbeid i samarbeid med kursleder.  
 
I modul 1 vil det bli gitt opplæring/veiledning innen følgende fagområder: 

- Introduksjon til kurset 
- Hva som skal til / Hva det innebærer å starte for seg selv  
- Realitetsorientering – hva innebærer det å starte opp egen virksomhet 
- Forretningskonsept/ Forretningsplan  
- Markeds- og kundebehov  
- Nettverksbygging / Digitale plattformer 
- Offentlige ordninger  
- Innføring i regelverk knyttet til etablering  
- Salg og markedsføring  
- Budsjett/ økonomi  
- Oppfølging av deltakere  

 
Modul 2 blir lagt opp til et individuelt løp med 3 ukers kursperiode:  

- Utarbeidelse av forretningsplan  
- Næringsfaglig vurdering  
- Valg av selskapsform  
- Individuell juridisk rettledning  
- Digital kommunikasjon  
- Salg og markedsføring  
- Kontakt med næringsmiljø og bistand når det gjelder formidling til nettverket  
- Oppfølging av deltaker  

 
For begge moduler skal det være et heltidstilbud for den enkelte deltaker i tidsrommet fra 
klokken 09 til 15.  
 
Du vil få en næringsfaglig vurdering av forretningskonseptet og det vil bli gitt kursbevis etter 
avsluttet tiltak.  
 



Gjennomføringssted: Tiltaket vil bli gjennomført i regi av BedriftsAkademiet AS. Kurset 
gjennomføres med en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital videoløsning/ 
kommunikasjonsplattform. Valg av møteform vil tilpasses den enkelte kursdeltakers behov 
basert på deres geografiske lokasjon og praktiske hensyn. 
 
Adresse til BedriftsAkademiets kurslokaler: Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker. Det er ca. 100 meter fra 
Lysaker bussholdeplass og jernbanestasjon til kurslokalet på Lysaker-lokket.  
 
Hvordan melde seg på kurset: Påmelding skjer via din NAV saksbehandler. 


