
Forstå og bli forstått 

DesignMEG - Et spennende kurs til minoritetsspråklige ansatte i 
Kristiansand kommune 
Hvordan vi snakker er like viktig som hva vi sier for å bli forstått. God uttale og kulturforståelse gjør at 
du bygger tilhørighet, trygghet og identitet på arbeidsplassen. 

DesignMEG er en kombinasjon av arbeidskultur og uttaleprogram som sammen bidrar til kraftig 
forbedring av norskuttale og kulturforståelse på få timer. Kurset er rettet mot ansatte i kommunale 
helse- og omsorgssektor, og har blitt pilotert i Kvinesdal kommune med stor suksess. Du kan lese en 
artikkel om erfaringene til Kvinesdal kommune i USHT Agder (vest) sitt Nyhetsbrev 

 (lenke: https://mailchi.mp/192b31238303/usht-agder-vest-nyhetsbrev-520) 

Opplæringen er digital og går over tre uker i juni. Før og etter kurset blir uttalelsen din målt med en 
test, slik at du kan se resultatet av innsatsen.  

 

Hvem er kurset for? 

Kurset er for deg som er fremmedspråklig og jobber i Kristiansand kommune og som ønsker 
forbedret uttale og kulturforståelse. 

Hva får du? 

• Tre dager med uttalekurs à 2 timer  
• Test første kursdag for å måle norsk uttale og kulturforståelse. 
• 2 dager med Kulturforståelse à 2 timer 
• Siste kursdag test test for å måle utvikling. Resultat blir tilsendt med kommentarer 
• Arbeidshefte blir tilsendt 
• Øvingslinker blir tilsendt ukentlig helt fram til 3. test er gjennomført 
• Ca 2,5 måned på avtalt dato skal siste test gjennomføres 
• Kursbevis etter gjennomført kurs  

Kursdager:  

Tirsdag 1/6 kl. 10.00-13.00 Uttale 

lenke:%20https://mailchi.mp/192b31238303/usht-agder-vest-nyhetsbrev-520
https://mailchi.mp/192b31238303/usht-agder-vest-nyhetsbrev-520
https://www.youtube.com/watch?v=axxIbRseu38


Onsdag 2/6 kl. 10.00-13.00 Arbeidskultur 

Tirsdag 8/6 kl. 10.00-13.00 Uttale 

Onsdag 9/6 kl. 10.00-13.00 Arbeidskultur 

Tirsdag 15/6 kl. 10.00-13.00 Uttale 

Siste test 17/8 – her får deltakerne tilsendt tidspunkt, ca 10-15 minutter for hver enkel deltaker. 

Kun plass til 8 deltakere! 

Påmelding: https://speechdesigner.no/pamelding-skjema/ 

Deltakerpris: 5.000,-  som dekkes av arbeidsstedet. Husk å avklare med leder før påmelding1 

Les mer om DesignMEG. (Lenke: https://speechdesigner.no/)  

https://speechdesigner.no/pamelding-skjema/
https://speechdesigner.no/
https://speechdesigner.no/
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