
Innføringskurs 
i data
Arbeidsmarkeds-
opplæring (AMO) for 
arbeidssøkere over 19 år 
som har liten eller ingen 
kjennskap � l dataverktøy. 

Kurset gir deg kunnskaper 
du kan bruke for videre 
jobbsøking eller for å 
kunne delta i annen 
kvalifi ering.  

Du får en innføring i 
navigasjon på interne� , 
lærer å bruke nav.no, 
e-post og tekstbehandling, 
og lærer oppse�  av 
søknad og presentasjons-
brev. 

Varighet: 3 uker 

Påmelding: Kontakt di�  
lokale NAV-kontor

Innføringskurs
i data

Innføringskurs
i data

er et � lbud for deg 
som har lite eller ingen 

datakunnskap. 

Påmelding: 
Meld interesse � l 
din veileder i NAV.

Kurssteder
Trollheim AS

Industrivegen 63 
6652 Surna

Trollheim AS, 
avd. Sunndal

Industriveien 47
6600 Sunndalsøra



Innføringskurs i data er et 
kurs for deg som er over 19 
år, har lite eller ingen data-
kompetanse og er registrert 
som arbeidssøker hos NAV. 

Det er ingen formelle opp-
takskrav, men du må ha gode 
norskkunnskaper.  

Hvis du mottar økonomisk 
stønad fra NAV vil du kunne 
beholde stønaden mens du 
deltar på kurset. 

Hvis du ikke mottar noen 
stønad fra NAV kan du søke 
om tiltakspenger som blir 
utbetalt per dag du er med på 
kurset. Alle som bor mer enn 
6 km fra kursstedet kan søke 
om reisestønad. 

Se mer informasjon om  
AMO-kurs på www.nav.no

Påmelding
NAV-veilederen kan søke deg 
inn på tiltaket. 

Hvis du tror kurset kan være 
nyttig for deg, registrer deg 
som arbeidssøker og ta kon-
takt med NAV-kontoret ditt.

Når det er ledige kursplas-
ser får du brev fra NAV med 
tilbud om plass. 

Kursadresser

Surnadal/hovedkontor: 
Industrivegen 63, 
6652 Surna

Avdeling Sunndal: 
Industriveien 47,  
66 00 Sunndalsøra

Datamaskin og filsystem
På kurset lærer du om datamaskinen, bruk av 
mus og tastatur, og hvordan du bruker filsys-
temet for å lagre og finne igjen dokumenter. 

Tekstbehandling 
Kurset gir deg en innføring i de mest brukte 
verktøyene og funksjonene i tekstbehandlings- 
programmer. Du lærer hvordan du lager et 
formelle dokumenter.    

Internett og e-post
Hvis du ikke har brukt e-post tidligere får du 
hjelp til å lage en i løpet av kurset. Du få trene 
på å sende og motta e-post, legge til vedlegg og 
lagre vedlegg på datamaskinen. 

Personvern og datasikkerhet
Lær hvordan du kan verne om personlig infor-
masjon når du bruker nettet, og hvordan du kan 
unngå å bli utsatt for nettkriminalitet. 

www.nav.no - Din Side
Lær å bruke tjenestene på NAV-sidene. Finn 
viktig informasjon og kom i gang med å bruke  
nettbaserte tjenester. 

Begeistring, inspirasjon og utvikling

Innføringskurs i data


