
Hei, 
 
Høgskolen i Innlandet kan tilby fem nettkurs med gratis tilgang som er direkte rettet mot voksne 
flyktninger. Disse inngår i «Advenus»-prosjektet, som har som mål å tilby åpne nettkurs av høy 
kvalitet som kan fungere på tvers av kulturer. Prosjektet er støttet av EU gjennom Erasmus+, og er et 
resultat av internasjonalt forskningssamarbeid.  
 
Hensikten med kursene er å styrke grunnleggende ferdigheter og digital kompetanse. De dekker 
viktige temaer som hvordan skrive en CV, personlig økonomi, finne pålitelig informasjon på nettet og 
forbrukerbevissthet. Alle kursene er kultursensitive og tilgjengelige på ulike språk.  
 
Vi har kommet til den avsluttende fasen i prosjektet. Det er nå et behov for å få tilbakemelding fra 
ekspertene på kursene, det vil si dere som jobber med målgruppen vår. Vi ber ikke om at man skal 
fullføre alle kursene. Det vi ønsker, er at personale som jobber tett med målgruppen, tar seg tid til å 
klikke seg inn og se på innholdet i et eller flere av kursene og deretter gir oss en tilbakemelding. Det 
tar kun få minutter å fylle ut det nettbaserte spørreskjemaet. 
 
Ved utprøvingen tidligere i prosjektet, jobbet vi tett med læringssenter og asylmottak. Den generelle 
tilbakemeldingen vi fikk underveis, var at det kunne være ønskelig å benytte våre kurs som et 
supplement i undervisningen. Dersom dette er av interesse, kan dere ta kontakt for å få tildelt egne 
brukerkonti. Dere vil da ha gratis tilgang og fri benyttelse av alle kursene.  
 
 
Lenke (åpnes i en nettleser): http://edu.advenus.net/course/view.php?id=65  
 
Brukernavn:  e-nor166 
Passord: AdvenusNor 
 
Når du har logget inn, kommer du rett inn i kurset «Introduksjon til Advenus-kursene». Her får du en 
oversikt over prosjektet og de ulike kursene, som du også kan prøve ut på ulike språk. Det er særlig 
den delen som heter «Presentasjon av kursene» som du finner litt lengre ned på siden vi gjerne vil at 
du ser på. Du går inn på det enkelte kurs ved å klikke på kursnavnene. 
 
Brukernavn og passord kan benyttes flere ganger av forskjellige ansatte.  
 
Vi håper dette kan være av interesse, og at dere vil bistå oss gjennom å gi en tilbakemelding! Dersom 
det skulle være spørsmål, er dere velkomne til å ta kontakt.   
 
I høst starter vi dessuten opp et nytt prosjekt («ReGap»), hvor vi også søker samarbeidspartnere. Les 
mer om prosjektet her. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

Linda Tangen Bjørge 
 
Førstekonsulent 

Senter for livslang læring (SELL) 
Besøksadresse: Industrigata 17, Lillehammer 
Telefon: 61 28 85 78 
E-post: linda.tangenbjorge@hil.no 
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