Butikkleder utdanning
Vi tilbyr butikklederutdanning,
en utdanning som gjør deg kvalifisert til å
søke på ledersstillinger innenfor butikkyrket, eller tilsvarende.
Samlingene arrangeres på vårt kurssenter
I Brandbu, Augedalsbro. Her har vi nyoppussede lokaliteter med alle fasiliteter. Dette er praktisk for å
være sentralt lokalisert med muligheter for restauranter og litt handling.
Studiet har fire samlinger hvor vi gjennomgår hovedelementene til fagstoffet. I etterkant av
samlingen kan du lese mer om emnene på nettskolen og besvare oppgaver. I forkant av neste
samling vil du motta en tilbakemelding(med karakter) på besvarelsen og du vil få tips/råd om hva du
bør forberede deg på til neste samling.
Den 27. januar vil nettskolen vår åpne. Det vil si at du vil ha tilgang på eksamensrelevant fagstoff.
Det vil ligge tilgjengelige powerpoint’er, oppgaver(til øvelse og til innlevering* 4) og fagstoff innen
ulike emner. Vi har laget en oversiktlig nettskole med meny og individuelle passord. Det vil være
mulighet for å sende mail og legge inn beskjeder på plattformen. Vi håper at dere som elever vil
bruke denne til å utveksle erfaringer og til å støtte hverandre gjennom studiet. Veiledning vil også
kunne skje på plattformen, men også over mail eller telefon.
Den 09-11.mars 2012 vil det være første samling. Dere vil ha tid til å bli kjent med nettskolen og
kursinnhold til denne samlingen slik at innholdet vil være best mulig. På nettskolen vil det ligge hva
som skal gjennomgås slik at man har mulighet for å forberede seg og å kunne repetere i etterkant.
Vi har fått en veldig god pris på overnatting på Granavollen Gjestegiveri og Braastad gård. Det er fritt
opp til hver og en om dere vil overnatte der eller andre steder.
I kafeen på Augedalsbro kan vi også spise
litt god mat, i pausene.
Vi vil også servere kaffe, te og litt snacks
eller frukt i pausene.

Vi ønsker ikke å ta inn flere enn 19 stykker for at alle skal få en så god oppfølging som mulig. Det vil
være minimum en dag i uke som lærer skal være tilgjengelig for veiledning, men det er selvsagt mulig
å få snakket med lærer utover denne tiden. Vi er opptatt av å være sterke på tilgjengelighet og
mener at vi vil tilby en så god service som få andre skoler kan tilby.
De som tas inn har en bakgrunn som passer godt som grunnlag til dette studiet. Det vil si enten en
bakgrunn fra studier eller jobb innen fagene som tar for seg butikkmedarbeider/ butikkleder.

På vår nettskole kan du søke om studieplass. Vi legger til grunn din utdannelse og praksis. Dette har
så langt vært et populært studie, men det er lurt å forsøke å søke, siden praksis også veier tungt. Er
det mange som søker har vi også mulighet til å sette opp to klasser. Du får svar innen 25 november.
For at vi skal kunne estimere riktig antall elever er det viktig at dere er oppmerksom på at
påmeldingen er bindende etter 30.november. Når studiet starter blir vi enige om du vil betale inn
hele studieavgiften med en gang ,eller betale i rater.

Vi har fått anbefalinger hos DNB Nor slik at dere kan søke studielån hos dem. Det er selvsagt også
mulig å bruke andre lån som for eksempel huslån for å betale studiet. Uansett så vil vi være
behjelpelig med å finne en finansieringsplan som passer til din private økonomi for eksempel
månedlig trekk på 2500,-.
Med tanke på jobb muligheter er de signaler og forventningene vi har fått i fra markedet veldig gode.
Ved å ta dette studiet hos oss vil du få en faglig tyngde innen feltet butikkledelse. Behovet og
etterspørselen etter dyktige butikkledere er økende. Studiet vil gi deg gode forutsetninger til å kunne
bli en god leder/medarbeider innen varehandelen.
For at en kommende arbeidsplass skal få inntrykk av hvilke pensum som dere har gjennomgått vil
dere få et diplom med utfyllende pensum oversikt. Dette vil gjøre det lett for dem å se hvilke emner
dere kan noe om, slik at de kan spare mye tid på opplæring.

Det vil bli fire samlinger til i løpet av butikklederstudiet. Datoer for samlinger:
09-11.mars
08-10. juni
24-26. august
07-09.desember

(Fra kurssenteret)

Ønsker alle en god dag.

Gleder oss til studiestart i januar.

Med vennlig hilsen
FagSenteret
ved Tine Resset og Tom Runar Hansen
Tlf 97164679
mail: post@fag-senteret.no

