Kontrakt Mesterskolen-Spania
BEDRIFTSLEDELSE:

Modul:

FAGLIG
LEDELSE:

- 2021

JEG HAR FAGBREV SOM (har du sjekket om faget er et mesterfag?):

Skriv en avtale pr modul / kursdel . Hver modul tar ca 10 uker i perioden januar-mars (en modul pr år).
Hvis du tar kursene som mesterprøveforberedelse, merk at du selv må avklare om ditt fagbrev er OK for mesterbrev og at
eksamen i Faglig ledelse krever allerede bestått eksamen fra Bedriftsledelse.

Personalia om deltaker ( BRUK BLOKKBOKSTAVER)
Navn:

Fødselsnr:

Adresse:
Postnr:

Poststed:

Mobilnummer:
Hvem skal betale?
Deltaker:

Emailadresse:

Arbeidsgiver:

NAV:

Andre:

Ikke avklart ennå:

Betalers kontaktinfo og adresser (Oppgis kun hvis betaler er annen enn deltaker selv - BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Navn foretak:

Telefon:

Kont.person:
Postadresse:

Postnr:

Sted:

Emailadresse:
Valg av modul/ kursdel og evt. bolig.

Pris

I tillegg kommer Lærebøker, Eksamensavgift, Privatistavgift til Folkeuniversitetet!

Bedriftsledelse (alle fag)
IKT Forkurs (forbehold om min 5 deltakere)
Faglig Ledelse Tømrer / Rørlegger / Murer / Maler

Noter dine
priser her

38.000
2.900
48.000

Forbehold om prisendinger (se side 2-3)

Fellesbolig (eget soverom)
Kun bolig. Se info om tillegg
Familiebolig
”
(Summèr ned dine priser på denne linjen)

1900 Euro
3600 Euro
Totalbeløp NOK:

Betaling: 20% som depositum faktureres pr 1. juni eller ved senere påmelding. (Sett X i ditt valg)
1:
Restbeløp forfaller pr 1 mnd før oppstart
2:
Restbeløp i flere avdrag. Mesterskolen-Spania tar kontakt for avtale.
OBS! Ved betalingsdeling mellom deltaker og andre må det informeres / avtales særskilt !

X

FØR DU SIGNERER: SE VIKTIG INFORMASJON, REGLER OG BETINGELSER PÅ SIDE 2+3 !
Jeg bekrefter overnevnte valg og opplysninger.
Jeg/vi har satt meg/oss godt inn i informasjon om tilbudet, inkl side 2+3 av denne kontrakten.
Hvis hensikten med kurset er som forberedelse til mesterprøven, har jeg sjekket at mitt fagbrev er OK for mesterbrev.
Jeg/vi er inneforstått med at kurset kan oppleves som krevende og stiller krav til mye egen- og gruppeinnsats i skoleperioden.

----------------------------------

-----------------------------------------

---------------------------------------

Som kursdeltaker

Som betaler

Sted / Dato

Sendes til: Mesterskolen-Spania v Bård Reidar Førre, Skjoldastraumsveien 1101, 5567 Skjoldastraumen

Les nøye informasjonen på de neste sidene!
Mesterskolen Spania v. BRF og Karmsund Maskin AS

email: baarreid@online.no

Tlf: 907 38 623

Sist revidert: 25.feb. 2020

Og –

Viktig informasjon, regler og betingelser for Mesterskolen-Spania.
Mesterskolen-Spania (MiS) v. Bård Reidar Førre i samarbeid med Karmsund Maskin AS er
ansvarlig arrangør for tilbudet denne kontrakten gjelder.
Skolen rekrutterer deltakere fra hele Norge, og tilbyr generelle kurs som og er komplett,
velprøvd og anerkjent forberedelse til mesterprøven. Mesterskolen-Spania er ikke en av
mesterbrevnemdas 3 godkjente tilbydere av slik utdanning. Studentene må derfor selv melde seg
opp som privatister hos Folkeuniversitetet senest 1. februar hvert år. De vil da få tilsendt
retningslinjer og priser for godkjenning av prosjektoppgaven og eksamen i Norge.
Skolen baserer sin undervisning på mesterbrevnemdas fagplaner og benytter de anbefalte
læringshjelpemidlene. MiS har utvidet undervisningstimetall, mer personlig veiledning/
oppfølging og mer tester/ prøver enn normalt ved mesterutdanning i Norge (kvelds- eller
nettkurs).
Våre lærere har lang mesterutdanningserfaring og høy kompetanse i fagene som de underviser i.
Ved MiS tar hver modul 10-11 sammenhengende og intensive uker som heltidskole i
vintermånedene januar-mars. Modul 1 = Bedriftsledelse for alle mesterfag. Modul 2 = Faglig
Ledelse for byggfagene (krever Bestått modul 1 fra Spania eller i Norge)
Lånekassen: Elever ved Mesterskolen-Spania er ikke berettiget støtte fra Lånekassen.
Undervisningssted er Den Norske Skolen Costa Blanca, Alfaz Del Pi, Spania (Costa Blanca, 45
min nordøst for Alicante).
Timeplan sendes normalt ut før oppstart av hver modul. Normalskoledagen (man-fre ) er en
kombinasjon av formiddag med hjemme-/ gruppearbeid, og undervisning på skolen fra kl 1500
til 1900. Lørdager er definert som hjemmearbeidsdag, men kan bli brukt til undervisning og
prøver.
Undervisningen skjer normalt i klasserom. Ved spesielle behov, lærers sykdom/
reiseforsinkelser eller annet kan timeplanen endres. Slike endringer kan medføre at dager kan bli
omdisponert til oppgavejobbing/ gruppearbeid.
MiS er bl.a. trening i teamwork, og deltakere må være innstilt på skolens krav til både egen- og
gruppeinnsats. Gjentatt forstyrrelse for arbeids- og bofellesskapet eller bruk av rusmidler som
narkotika eller lignende kan medføre avslutning av skoleforholdet - uten rett til refusjon. Det
samme kan bli gjort gjeldende ved manglende oppmøter eller engasjement i skole- og
gruppearbeid.
IKT: Deltaker må med ha egen nyere bærbar, velfungerende PC med WiFi og Microsoft
Office. PC er obligatorisk i undervisning og for arbeid med lekser, prøver og prosjektoppgaver.
IKT grunnkompetanse er derfor viktig. IKT-opplæring vurderes ifm oppstart. Deltakerne får
tilgang til nettbasert støttemateriell innen Windows, MS Office, Word, Excel og Powerpoint.
På skolen gis tilgang til Internet- og utskrift.
Lærebokpakke er IKKE INKLUDERT i kontraktsprisen, og må bestilles av hver enkelt.
Sendes hjem til deltakerne ca 3-4 uker før oppstart.
Eksamen: For begge moduler (Bedriftsledelse og Faglig ledelse), kan mesterprøveeksamen tas
hjemme i Norge i slutten av mai, som privatist. Mot tillegg tilbys eksamensforberedende samling
i tilknytning til eksamensdag i Haugesund, eller deltaker kan søke om å få ta sin eksamen nær
sitt hjemsted.
Kontraktens kurspris dekker undervisning ifølge timeplan, samt personlig veiledning.
Lærebøker, eksamensrelaterte kostnader og privatistavgift kommer i tillegg. Lærebokliste og
bestillingsinfo blir oppgitt av skolen når avtale er inngått. Eksamensavgifter blir fakturert av
eksamensarrangør hjemme i Norge.
Arrangør tar forbehold om evt. behov for mindre prisjusteringer.
Fakturering: Pr. 1. juni eller ved senere påmelding faktureres 20% av kontraktens totalbeløp
som depositum. Øvrig betaling skjer ifølge kontraktens betalingsplan.
Mesterskolen Spania v. BRF og Karmsund Maskin AS

email: baarreid@online.no
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Boliger: Mesterskolen-Spania leier inn leiligheter som tilbys som fellesboliger for inntil 3
deltakere med hver sine soverom, eller som familieleiligheter. Fellesboliger er
standardleiligheter med kjøkken, stue, soverom og bad. Der er tillegg for bruk av Internet, evt.
norske TV-kanaler, forbruk av vann, gass, elektrisitet og utvask ved utflytting.
Faktura vedrørende bolig sendes separat.
NB! Ved påmelding etter 1.okt. kan vi ikke garantere boligpris oppgitt på side 1.
Info om leilighetsfordeling og hvem som skal bo sammen skjer 2-4 uker før oppstart. Leiligheter
disponeres normalt fra mandag i startuke til og med søndag i sluttuke - eller etter avtale.
Valutakursøkninger kan medføre prisjusteringer. Ro/ ordensregler gjelder som i norske
borettslag/bofelleskap. I fellesleilighetene bor og studerer 2-3 studenter sammen. Det tillates
ikke å la gjester (venner / familie / kjente ) bo i fellesleiligheter som er utleid gjennom MiS.
Å disponere bil i Spania er en stor fordel. For eksempel vil det normalt være behov for
transporthjelpemidler mellom boliger og skole og til shopping og fritidsaktiviteter. Ofte kjører
noen til Spania med egen bil, mens andre leier (vinter = lav pris) og noen har med/ kjøper sykkel.
Været: Arrangørene rår ikke med været, og januar-mars har skiftende værforhold. Ofte er
dagene preget av det vi nordmenn regner som fin ”sommer”, men det og være vind, regn og
kalde dager. Snø er uvanlig ved kysten, men nattefrost forekommer.
Fritid: Selv om skolen er krevende blir det normalt gode muligheter for fritid, utflukter,
shopping og uteliv.

DELTAKERS FORPLIKTELSER / BETALING
Gjennom denne bindende kurskontrakten melder du deg på valgt modul ved Mester i Spania. Du
bekrefter at du har innhentet og forstått informasjon, regler og betingelser (se også
www.mesterspania.no og www.mesterbrev.no ), og at du er innstilt på å yte maksimalt for å få et
positivt utbytte av oppholdet. Hvis hensikten med kurset er å forberede deg til Mesterprøven er
du selv ansvarlig for at fagbrevet ditt er bestått og gjelder et godkjent mesterfag. Modulen
Bedriftsledelse er forøvrig åpen for andre som skal starte eller allerede driver næringsvirksomhet
og som ønsker en grundig innføring i økonomi, ledelse og markedsføring.
Du bekrefter og at du er inneforstått med at reise- og oppholdskostnader dekkes av den enkelte, i
tillegg til kontraktens deltakeravgift og husleie.
I kontrakten beregnes total kurs- og evt. bopris, og du velger hvordan du vil betale.
Deltaker er personlig ansvarlig for at avtalebeløpet blir gjort opp - også hvis den som
signerer kontrakten som betaler ikke ordner opp. Ved å undertegne kontrakten bekrefter du
at du er kjent med at depositum på 20% av totalbeløp blir fakturert ca 1. juni, eller ved
påmelding etter denne dato.
Påmeldingfrist er 1. oktober, deretter fortløpende opptak forutsatt plass. Grunnlag for kursstart
vurderes og informeres om pr 15. oktober, basert på ant. signerte kontrakter. Ved eventuell
avlysning av kurset før oppstart refunderes alt som er innbetalt. Eventuell avmelding må skje
skriftlig. Depositum (20%) refunderes da ikke. Avmeldinger som kommer f.o.m. 1. oktober
belastes 50% av kontraktens totalbeløp. Fra 1. november belastes hele kontraktsbeløpet.
Følg med på din email: I hovedsak skjer kommunikasjon mellom skole og deltaker via email og
telefon. Innen 10. des. skal du ha fått faktura, oppstartinformasjon, informasjon om evt. bolig, og
du skal ha bestilt og mottatt lærebøker. Meld fra straks hvis dette ikke er OK innen overnevnte
dato!
Oppstart: Som kursdeltaker plikter du å stille på skolen ved oppstart, om ikke annet er avtalt
med Mesterskolen-Spania.
•
•
•

FORBEHOLD
Oppstartsbeslutning krever tilstrekkelig antall påmeldte.
Forhold som kan defineres som Force Majeur kan umuliggjøre eller endre muligheten for
oppstart eller gjennomføring.
Forhold som kan endre prisene kan inntreffe (valutakursutvikling, krav til endret pensum, andre
økte kostnader).
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