
       Kort om Marion: Målet med kurset er å fremme evnen til å konversere på 
fransk i hverdagen. 

Det legges opp til både gruppeundervisning og individuell 
undervisning. Kursene legges opp med serier på 10 leksjoner, 
gjerne fordelt over 10 uker. Hver leksjon er på 60 minutter. 

De som oppholder seg her i kortere perioder av gangen, kan 
få anledning til å følge de ti leksjonene over en lengre 
periode. 

Intensivkurs blir organisert og lagt opp etter avtale. 

Gruppene bør bestå av minimum tre personer, maksimum 
seks personer – for å gi best utbytte for alle. 

De som foretrekker privattimer, alene eller sammen med 
ytterligere én person, kan velge dette. Da vil prisen bli noe 
høyere. 

• Født i Larvik, oppvokst i Oslo

• Treårig lærerutdanning med

engelsk som spesialfag, Oslo

Lærerskole

• Studert fransk ved universitetet 

i  Bordeaux

• Spesialisering på undervisning

av fransk til utlendinger

• Har jobbet med

privatundervisning i engelsk,

og med undervisning i norsk

og engelsk

• Har jobbet 15 år i Sophia

Antipolis i flerspråklig

kundeservice for internasjonalt

kredittkortselskap

• Har jobbet mange år i

Monaco, og bodd fast i

Frankrike i en årrekke

• Interessert?

• Kontakt Marion via mail:

noiramg@yahoo.fr eller

telefon +33 (0) 6 68 09 74 94

Kurs i fransk 
2022-2023 

 Problemer med å slå av en prat på fransk?
 Problemer med å snakke i telefonen?

 Problemer med å ordne opp i hverdagen uten språkhjelp?

Velkommen til franskkurs! 
Spesialtilpasset for nordmenn  i 
samarbeid med  
Norvège Côte d’Azur (NCA). 

Praktiske opplysninger: 

Start: Sted: 

I koronaperioden 
vil kursene 
arrangeres som 

nettkurs.  
Ellers hjemme hos 
Marion i Colle sur 
Loup 

Priser 

for 10 leksjoner 

Gruppe 3 - 6 pers: 
215€ per person 
2 personer:  
260€ per person 
1 person:  
400€ per person 

Man kan melde seg 
på etter hvert. 

Prisene 
er spesialpriser for 
medlemmer av 
NCA. 
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