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SIDEN OPPSTARTEN I 2008 HAR ATELIER24 ETABLERT SEG 
SOM EN AV DE MEST STIMULERENDE SPRÅKSKOLENE 
FOR FRANSK I STOR-OSLO. 

VI ER ET TEAM AV ERFARNE LÆRERE MED FRANSK BAKGRUNN. 

ELEVENE SETTER STOR PRIS PÅ AT ANTALL DELTAKERE  

I VÅRE GRUPPER ER BEGRENSET TIL 6.

BLI KJENT MED TILBUDET VÅRT!



Ved å følge kursene i Lær fransk steg for steg,  
lærer du fransk progressivt over fire nivå.  
Dette er vårt mest helhetlige tilbud. Vi jobber muntlig og 
skriftlig. Konversasjon er en viktig del av timene, men vi 
øver også grammatikk, uttale og ordforråd. 

HOVEDKURS
lær fransk steg for steg

lær fransk steg for steg a1 [begynner]
Du lærer å håndtere enkle situasjoner og blir i stand til å presentere deg selv  
og beskrive ditt dagligliv og nærmiljø. 

DEL 1 – man til tor kl. 07:45-08:45 – 24 økter – 23. aug | 30. sep – 3570 NOK (T528) 
DEL 2 – mandag kl. 19:00-20:30 – 16 økter – 18. okt | 14. feb – 3870 NOK (T482) 
HELE NIVÅ  – tir, tor kl. 19:00-20:30 – 32 økter – 24. aug | 16. des – 7490 NOK (T532) 
HELE NIVÅ – man, ons kl. 17:30-19:00 – 32 økter – 23. aug | 15. des – 6990 NOK (T533) 

a1

lær fransk steg for steg a2 [elementært]
Du lærer å kommunisere og håndtere de fleste dagligdagse situasjoner.  
Du vil begynne å kunne uttrykke ønsker og meninger. 

DEL 1 – mandag kl. 19:00-20:30 – 12 økter – 30. aug | 22. nov – 4690 NOK (N484) 
DEL 1 – torsdag kl. 17:15-18:45 – 12 økter – 26. aug | 18. nov – 3990 NOK (T535) 
DEL 4 – onsdag kl. 17:15-18:45 – 12 økter – 25. aug | 17. nov – 4690 NOK (H509) 

a2

lær fransk steg for steg b1 [mellomnivå]
Du lærer å uttrykke dine meninger og argumentere for dem. Ditt ordforråd  
utvides fra hverdagsvokabular til også å omfatte politikk, økonomi og kultur. 

DEL 1 – torsdag kl. 18:30-20:00 – 12 økter – 26. aug | 18. nov – 3990 NOK (H537) 
DEL 2 – man kl. 17:15-18:45 – 12 økter – 30. aug | 22. nov – 4690 NOK (H536)  

B1

lær fransk steg for steg b2 [viderekomne]
Du lærer å uttrykke og begrunne meninger på en tydelig og nyansert måte,  
og blir i stand til å delta aktivt i diskusjoner med morsmålsbrukere. 

INTRO B2 – mandag kl. 17:15-18:45 – 12 økter – 20. sep | 29. nov – 3990 NOK (T335) 
INTRO B2 – tirsdag kl. 17:15-18:45 – 12 økter – 25. aug | 17. nov – 4690 NOK (H538) 
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Våre øvingskurs er for som har nå lyst å bruke det du lærte før. Du vil finne kurs for 
å bli bedre kjent med Frankrike eller for å føle deg tryggere i samtale-situasjoner 
(dagligliv, nyheter, aktuelle tema, samfunnsdebatter).  
Kursene bidrar til å utvide ordforrådet ditt og forbedre flyt. 

ØVINGSKURS
konversasjonskurs og temakurs

bokprat – Et bokprat-kurs er et hyggelig konversasjonskurs der du utvikler dine 
franskkunskaper ved å lese en bok. Hver uke leser du noen kapitler eller sider hjem-
me som blir utgangspunkt for diskusjonen i gruppen. 

aktuelle temaer – Du kan håndterer de fleste situasjoner. Gjennom 
diskusjoner, gjennomgang av nyheter samt rollespill, vil vi gjøre deg i stand til 
å uttrykke deg med mer selvtillit og et større ordforråd.

torsdag kl. 12:30-13:45 – 12 økter – 2. sep | 25. nov – 3890 NOK (H544) 
mandag kl. 15:30-17:00 – 12 økter – 30. aug | 22. nov – 4690 NOK (H557)  
onsdag kl. 17:00-18:30 – 12 økter – 1. sep | 24. nov – 3890 NOK (E552) 
onsdag kl. 20:40-21:40 – 12 økter – 1. sep | 24. nov – 2640 NOK (T543) 

b1

fortiden og fremtiden – Vi studerer temaet hukommelse og deret-
ter prosjekter som vil skje fremover. Vi bruker forskjellige typer materiell og si-
tuasjoner som utgangspunkt. Vi får samtidig øvd på bruken av viktige verbtider.

mandag kl. 10:45-12:00 – 12 økter – 6. sep | 29. nov – 3890 NOK (H546) 

b1

hverdagsfransk – For deg som forstår de mest enkle forespørsler. Vi 
vil jobbe med daglige situasjoner og hjelpe deg til å kunne kommunisere godt. 
Vi vil bruke enkle tekster, lydklipp og videoer.

tirsdag kl. 13:15-14:45 – 7 økter – 31. aug | 19. okt – 2730 NOK (E540) 
tirsdag kl. 13:15-14:45 – 7 økter – 26. okt | 7. des – 2730 NOK (E541) 
torsdag kl. 14:00-15:15 – 12 økter – 2. sep | 25. nov – 3890 NOK (H542) 

a2/b1

B1 – La vie secrète des écrivains (G. Musso) 
tirsdag kl. 11:00-12:30 – 7. sep | 30. nov

12 økter – 4690 NOK (E549)

B2 – L’élégance du hérisson (M. Barbery) 
torsdag kl. 17:00-18:15 – 2. sep | 25. nov

12 økter – 4690 NOK  (H548)

B2 – Le chercheur d’or (J.M. Le Clézio) 
onsdag kl. 10:00-11:30 – 22. sep | 15. des

12 økter – 3890 NOK (T547) nettkurs
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kontakt@atelier24.no | 41 39 79 40

ATELIER24.NO

For mer informasjon om våre kurs og andre arrangementer, 
besøk våre nettsider, eller ta kontakt med oss på e-post eller 
telefon.

FRANSKKURS FOR SENIORER

Atelier24s tilbud for seniorer har blitt veldig populært. Vi har bygget opp et svært 
variert program som dekker fire ulike nivå. Hvert kurs er tilpasset gruppens  
behov slik at alle føler seg trygge og inkluderte, lærer mye og har det hyggelig sammen. 

et variert kurstilbud tilpasset deg som er over 60

senior 1 | start på nytt 
Kursene er for deg som gjerne vil friske opp gamle kunnskaper i fransk. De består 
av en nyttig blanding av konversasjon og grammatikkøvelser. Vi tar oss tid til å gå  
gjennom de grunnleggende kunnskapene. 

torsdag kl. 10:30-11:45 – 12 økter – 2. sep | 25. nov – 3890 NOK (T550)

senior 2 | dagligliv 
Kursene tar opp hverdagstema og passer for eksempel fint for deg som reiser ofte 
til Frankrike. Vi bruker vanlige situasjoner for å utvide ordforrådet. Hver situasjon 
gir også anledning til å jobbe med grammatikk.

mandag kl. 16:00-17:30 – 12 økter – 6. sep | 29. nov – 4690 NOK (E516)
tirsdag kl. 15:00-16:30 – 12 økter – 7. sep | 30. nov – 4690 NOK (E517)

senior 3 | uttrykk dine meninger 
Kursene er for deg som ønsker å kunne ta del i en samtale om kjente emner, på en 
spontan og aktiv måte. Du vil lære hvordan du kan uttrykke dine personlige syns-
punkter og meninger i en uformell diskusjon med venner. 

torsdag kl. 10:30-12:00 – 12 økter – 9. sep | 2. des – 4690 NOK (E519)

senior 4 | frankofil
Kursene er for deg som har spesiell interesse for fransk kultur og språk.  
Med hver gruppe velger vi forskjellige temaer og bruker blant annet tekster og film-
utklipp for å skape debatter. Læreren hjelper deltakerne med å uttrykke seg nyansert.

torsdag kl. 14:00-15:15 – 12 økter – 2. sep | 25. nov – 3890 NOK (T551) 
onsdag kl. 15:00-16:15 – 12 økter – 1. sep | 24. nov – 3890 NOK (H558) 
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