PÅMELDING
Fagbrev Renholdsfaget på nett
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnummer og sted

Telefon privat

E-post

Velg type faktura:
 Tilsendt på epost
 Tilsendt i posten



Ønsker å kjøpe lærebøkene
Jeg ønsker å kjøpe lærebøkene
Grunnmoduler og fagbrevmoduler av
Else Liv Hagesæther til KUN kr 849,inkludert frakt (Påmeldingstilbud).
Leveres normalt innen 4-7 virkedager
etter fakturaen er betalt.

Jeg godkjenner og har lest generelle betingelser for studiekontrakter.

_________________________________________
Sted / dato
______________________________________
Underskrift

Generelle betingelser for studiekontrakter
Bindende påmelding


Kursavgiften på 9.900,- betales når du får tilgang til kurset *



Kontrakter for påmelding til studier er bindende, og du er forpliktet til å dekke
den totale kursavgiften for studiet dersom du trekker deg uten godkjent grunn.
Godkjent grunn til avbrudd er sykdom med legeattest eller andre omstendigheter
som medfører at en ikke er i stand til å gjennomføre kurset

Om ansvar for eksamensoppmelding


For deg som tar eksamen som lærling gjennom et opplæringskontor i
Renholdsfaget, melder du deg opp der



Oppmelding til privatisteksamen gjøres på www.privatistweb.no. Fristene for
oppmelding er enten i september eller i februar.



Fagkoden du oppgir er: RHO 3102 Renholdsfaget (privatist)
PS: Følg nøye med oppmeldingsfristene og kurskode endring for ditt fylke hos
privatistweb.no

1. Om kurspris og eksamensavgift


Den fastsatte kursprisen betales ved forfall til Renholdsfaget på nett. Tilgangen
gjelder i ett år fra tildelingsdato. Eksamensavgiften til privatistweb.no betales av
den enkelte deltaker og dekkes ikke av kursavgiften. Dette gjelder også avgiften
til praktiske fagprøven

2. Forbehold


Renholdsfaget på nett tar forbehold om endringer i læreplanen i Renholdsfaget

*Faktura vil bli tilsendt med betalingsfrist på 14 dager
*Fagorganiserte medlemmer av Fellesforbundet eller Delta kan søke om tilskudd med inntil
10.000,- for nettkurset etter søknad
*Øvrige organiserte tar kontakt med sitt forbund for å undersøke muligheten for
tilskudd/støtte til fagbrevutdanningen

*Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående skole eller har fagbrev, kan du
etter søknad via www.vigo.no søke om rett til gratis utdanning.
(Voksenretten etter Opplæringslova)
Innholdet og den digitale læreboken som følger med i nettkurset er til personlig bruk under
gjennomføringen av kurset. Dette skal ikke distribueres eller deles med andre. Rettighetene
til innholdet i kurset tilhører Renholdsfaget på nett og ©Solum Bokvennen (Yrkeslitteratur)

