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Navn, initialer, nummer på bruker (av personvernhensyn kan nummer 

eller annen ikke-personidentifiserbar kode brukes):  
 

________________________________________________________________________________________ 

Skjema nr. ____________  Dato: ____________ 
 

Hvem gjorde oppfølgingen? _____________________________________ 

 
Ha gjerne e-læringsressursen ‘Penger og meg’ framme når oppfølgingen gjøres 

(www.pengerogmeg.no). Slik er det mulig å ha en felles forståelse av dét det er snakk om, og 

brukeren kan vise sine ferdigheter og be om avklaringer. 

 

Hvor lenge har brukeren bruken brukt e-læringsressursen ‘Penger og meg’? 

[__] Begynnende vurdering [__] Underveisvurdering (flere)  [__] Sluttvurdering 

Dato: ____________ Dato: ____________   Dato: ____________ 

 

Temaet som vurderingen gjelder (kryss av) – ett tema pr. skjema: 

[__] Privatøkonomi [__] Penger og priser [__] Budsjett og regnskap 

[__] Å bo [__] Mat og dagligvarer [__] Helse og velvære 

[__] Personlige behov [__] Teknologi og tjenester [__] Miljø og forbruk 

[__] Skatter og avgifter [__] Sparing [__] Lån 

[__] Reklame [__] Lover og ombud [__] Reklame 

[__] Trygg netthandel [__] Lureri, løgn og svindel [__] Spill og penger på nett 

 

Hvilken fase er brukeren i bruken av ‘Penger og meg’? 

[__] Begynnende vurdering [__] Underveisvurdering (flere)  [__] Sluttvurdering 

Dato: ____________ Dato: ____________   Dato: ____________ 

http://www.pengerogmeg.no/
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Brukerens kompetansenivå innen temaet (avkrysning på forrige side) 

Aktuelle undertemaer Godt Noe Lite Intet 

     

     

     

     

     

     

     

 

Generell overordnet framgang 

Hvor motivert virker brukeren å være for å lære om personlig økonomi? 

[__] Lite motivert [__] Motivert  [__] Veldig motivert 

Ved dårlig motivasjon, hvilke motiveringstiltak har blitt gjort og/eller blir planlagt i samråd med 

brukeren?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Hvordan har brukeren den siste tiden jobbet med e-læringsressursen ‘Penger og meg’? 

[__] Alene       [__] Mest alene 

[__] Ofte sammen med en støtteperson   [__] Alltid sammen med en støtteperson 

[__] Brukeren har ikke brukt e-læringsressursen ‘Penger og meg’ tilstrekkelig mye for å gi sine 

synspunkter 

Justeringsbehov for alene-/sambruk: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Planer og tiltak framover: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Saker som brukeren tok opp i løpet av oppfølgingen: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ukedag og dato for neste oppfølgingsmøte: ____________________________________________ 

 

Bekreft at kopi av utfylt skjema ble gitt til brukeren:   

[__] Ja, i møtet [__] Etter møtet, personlig levert 


