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KURS FOR ENHVER 
 

Gaulak AS tilbyr prisgunstig Opplæring og rådgivning innen økonomisk 

matematikk. Våre ansatte har inngående kompetanse innen fagområdet. Vi 

tilpasser opplæringen og rådgivningen til hver enkelt oppdragsgivers 

behov og ønsker, som innhold og lengde på jobben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I utgangspunktet er kursene under punktene 1. og 2. estimert til 5 timer + 

tid for lunsj. Alt kan tilbys fra og med august 2022.  

 

Vi er åpne for å holde kurs både hverdager og i helgene. Og vi planlegger 

å lage et 12 siders kompendium til hvert kurs, som kan sendes deltakerne 

før/etter gjennomføring. 

 

Bortsett fra egen laptop, må oppdragsgiver sørge for lokale, egnet 

infrastruktur (projektor og Internett) og bevertning. 

 

http://www.gaulak.no/


    
                    Adresse:  Gaulak AS 

                     Skytterdalen 17 - leil 93 

                    NO-1337 Sandvika 

 Telefon:  (+47) 958 40 225 

    Epost:   post@gaulak.no 

                  Nettside: www.gaulak.no 
 Bankkontonummer:  1506.40.66924 

   Foretaksregisteret:  NO 924 888 652 

 

«We 

calculate 

everything» 

 

                                            
                                          
“  
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Kurs_For_Enhver, mai 2022  2 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Grunnkurs for Kasserer/Revisor med Alphareg  
 

Kurset skal gi kasserere og revisorer kunnskap om hvordan føre et 

regnskap ved hjelp av programmet Alphareg. Mange frivillige foreninger 

bruker nettopp Alphareg til regnskapsføringen. 

 

Pris per kurs er kroner 3.600, pluss dekning av reise, og overnatting hvis 

det blir aktuelt. Ved kjøp av flere kurs, så kan vi diskutere prisen. 

 

 

KURSETS INNHOLD: 

 

 Regnskapsføring (estimert 1 time) 

o Krav til regnskapsbilag 

o Kontoutskrifter 

 Bruk av Alphareg (estimert 3 timer) 

o Hva er Alphareg? 

o Bilagsføring 

o Årsoppgjør 

o Rapportering 

 Revisjon (estimert 1 time) 

o Hva kreves av en revisor? 

o Krav til revisjonsattest 

http://www.gaulak.no/
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2.  Grunnkurs i Microsoft Excel  
 

Excel kan brukes til mye, som all slags tallbehandling. Å kunne verktøyet 

er nyttig kompetanse. Hvis kunden har et regnskap med færre enn omtrent 

30 bilag per år, så kan det være mer praktisk å føre det i Excel, enn å 

benytte et regnskapsprogram.  

 

Pris per kurs er kroner 3.600, pluss dekning av reise, og overnatting hvis 

det blir aktuelt. Ved kjøp av flere kurs, så kan vi diskutere prisen. 

 

 

KURSETS INNHOLD: <Under bearbeiding> 

 

 Hva er MS Excel? (estimert 1 time) 

o Hva kan det brukes til? 

o Forklare hvilke muligheter verktøyet har 

 Bruk av MS Excel (estimert 4 timer) 

o Hvordan er et regneark oppbygd? 

o Hvilke Menyer finnes? 

o Vise hvordan lage et enkelt regnskap 

  

http://www.gaulak.no/
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3.  Individuell opplæring  
 

Noen ganger kan det være mest praktisk for alle å få individuell opplæring 

i et fag. Det trenger jo ikke alltid være 1 til 1, men kanskje 1 lærer til 2 – 4 

studenter. 

 

Selvsagt vil dette koste noe mer enn et tradisjonelt kurs med samtidige 

studenter, men individuell opplæring kan være best for mange.  

 

For Individuell opplæring tar vi kroner 400 per time, pluss dekning av 

eventuell reise. For oppdrag over 8 timer blir påfølgende timepris kroner 

360. Minimum varighet på oppdragene er to timer. 

 

 

OMRÅDER VI KAN GI INDIVIDUELL OPPLÆRING I: 

 

 Alphareg 

 Windows/PC 

 MS Office 

 Årsoppgjør/regnskap 

 Økonomisk matematikk 

http://www.gaulak.no/

