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BEDRIFTSØKONOMI 
 

På kun 5 til 7 timers kurs  

vil deltagerne lære blant annet: 

 

• Økonomiforståelse  -  verdiskapning. 

• Lære å sette opp balanseregnskap. 

• Lære å sette opp resultatregnskap. 

• Bruk av nøkkeltall og styringsdata. 

• Forstå viktige økonomiske sammenhenger i en bedrift. 

• Lære om pengestrøm og pengeflyt i bedriften. 

• Gjennomføring av forandringer slik at bedriften  

  tjener mer penger. 

• Bruk av nye pedagogiske læremetoder. 



MÅLGRUPPE FOR KURSET ER ALLE – IKKE MINST DELTAKERE 
UTEN FORKUNNSKAPER INNEN ØKONOMISKE FAG. 

 

MED DEN PEDAGOGISKE METODEN SOM LIGGER TIL GRUNN VIL 
DELTAKERNE FÅ MEGET GOD INNSIKT l BEDRIFTSØKONOMI  

ETTER  FÅ TIMERS KURS/OPPLÆRING. 

 

TEORIEN BAK KURSET ER TRADISJONELL BEDRIFTSØKONOMI. 

 

DET SPESIELLE VED VÅRT OPPLEGG ER MÅTEN Å LÆRE PÅ: 

”LEARNING BY DOING” 
 

 

Økonomi Illustrator er tatt i bruk ved  

Universiteter og høyskoler i Norge. 
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Økonomi Illustrator er et effektivt kompetanse verktøy som gir større 
innsikt i bedriftsøkonomi. 

 

Ved bruk av denne oppnås bl.annet: 

– Skaper større forståelse for sammenhenger mellom 
innsatsfaktorer i virksomheten og bedriftens økonomiske 
resultat. 

 

– Viser deltakerne – gjennomføres det forandringer i 
virksomheten kan resultatet bli bedre økonomi. 

 

– Målet er at alle ansatte skal forstå de økonomiske 
sammenhenger, slik at det etterpå blir lettere å få gjennomført 
nødvendige endringer – for å styrke bedriftens 
konkurranseevne.  

 

– Viktig mål er også å få startet prosesser hvor ansatte selv kan 
komme med forslag til endringer på sin egen arbeidsplass – for 
å bedre bedriftens økonomiske resultater. 
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og skal ta ha et forhold til ansatte, eiere, kunder, leverandører, bank/långivere m.v.  

På denne simulator arbeider deltakerne med alle disse  forhold. 
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Pedagogisk metodikk er ”Learning By Doing”: 
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Læringspyramiden – ”Learning By Doing”: 

 
•Deltakerne lærer ved å gjøre selv (praktisere selv). 

  Gjennomsnittlig læreeffekt blir da betydelig høyere enn ved 

  tradisjonell forelesning/undervisning. 

               

•Dette er en effektiv, spennende og ikke minst morsom 

 læringspedagogikk med en rekke fordeler – bl.annet: 

Deltakerne lærer mye -  på meget kort tid. 

Bedriftens ansatte er borte fra arbeidsplassen i meget kort tid. 

 

 

Under kurset blir deltakerne plassert i grupper. Hver gruppe utgjør lederteam 
for hver ”sin” bedrift, og skal lede denne gjennom flere års drift, investeringer 
og endringer. Det hele skjer ved hjelp av simulering,  

i skarp konkurranse med de andre bedriftene.  

Målet er å sørge for at ”sin” bedrift blir en vinner. 
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Vet du om  

dere øker  

eller  

reduserer  

kunnskapene  
din bedrift? 

Gårsdagens lærdom går  

stadig fortere ut på dato! 

Viktig med faglig påfyll   -   

på  en kostnadseffektiv måte 

Utvikling av 

bedriftens 

kunnskaper er viktig. 
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Learning By Doing AS har flere spennende 

KONSEPTER OG VERKTØY 
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Økonomi Illustrator®  

finnes i fire versjoner - alle som en dags kurs: 

 

 Modul ”BASIC”              Grunnleggende økonomiforståelse. 
 
 Modul ”CONTINUE”      Påbygging til ”Basic” – nye og tøffere utfordringer. 
 
 Modul ”ETABLERER”   Etablering av ny bedrift 
 
  Modul  ”SERVICE OG TJENESTEYTING”. Spesialtilpasset  for  serviceyrker og 
             tjenesteytende næringer. 

 

Prosjekt Illustrator® 

 

  En dags kurs - gjennomføring av prosjekt innen  godkjent budsjett –  
               til rett tid  og av rett  kvalitet.   Foreligger i to  versjoner: 
 

  ”GRUNNMODUL”   
  ”LIKVIDITETSMODULl” 
 

Andre ”Learning By Doing”- læreprodukter: 

 IC 2009   Ledelse av kunnskapsbedrifter. 
 IC 2009   Ledelse av off. tjenesteproduksjon. 
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Learning By Doing AS mot nye høyder! 

Selskapet har befestet – og økt – sin 

markedsposisjon..  

Over 2.700 fornøyde deltakere bare i løpet av 

siste året. 

 

Learning By Doing AS har spennende pedagogikk, konsepter og verktøy. 

 Brukere er  bedrifter og organisasjoner i hele Norge,  

samt  Universiteter, Høgskoler, Tekniske fagskoler og Videregående Skoler. 

Raskt voksende marked er også etablereropplæring. 
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