
 
 

Lashand Sivathasan Nadarajah      Benjamin Raja Philip 

Styreleder       Daglig leder 

Tlf. 98 45 20 93        Tlf. 40 05 65 74 

E-post: styreleder@trvs.no      E-post: trvs@trvs.no  

Realfagskurset 
Når: Søndag kl. 09:30 – 13:30 

Pris: 800 kr per semester 

 

Våre lærere har utdanningsbakgrunn innen lektor- og lærerutdanning, ingeniør og medisin. Vi tilbyr 

organisert klasseromsundervisning i matematikk og naturfag for elever på 5. – 10. trinn med faste lærere 

per trinn. Med faste lærere øker kvaliteten på vårt tilbud, og slik bygger vi stabilitet og tillit mellom lærerne 

og elevene. For VGS tilbyr vi både klasseromsundervisning og selvstendig leksehjelp i alle realfagene.  

 

For påmelding kan ansvarlig for Realfagskurset, Maivizhi Thiyagaraja, kontaktes på tlf. 40 07 61 03 eller 

realfag@trvs.no  

 

Norskkurset (bokmål og nynorsk) 
Når: Onsdag kl. 18:00 – 19:30 (Fra og med 08.09.2021) 

Pris: 400 kr (200 kr for Realfagskurselever) 

 

TRVS Norskkurs tilbyr organisert klasseromsundervisning i norsk bokmål og nynorsk for elever på 

ungdomsskolen (8. – 10. trinn) og VGS. Kurset holdes av to studenter på kriminologi og medisin ved UiO.  

 

Engelskkurset 
Når: Tirsdag 

Pris: 400 kr semester (200 kr for Realfagkurs-elever) 

 

TRVS Engelskkurs drives av en dyktig professor i engelsk. Her undervises blant annet engelsk grammatikk 

og øvelse i muntlig presentasjon. Dette kurset tilbys for elever på 5. trinn til med 1. VGS.  

 

Tidspunkt Gruppe 

Kl. 17:30 – 18:30 5. og 6. trinn 

Kl. 18:30 – 19:30 7. – 9. trinn  

Kl. 19:30 – 20:30 10. trinn og 1. VGS 

 

For påmelding til engelskkurset og norskkurset  kan daglig leder ved TRVS, Benjamin Raja Philip, kontaktes 

på tlf. 40 05 65 74. 

 

Betalingsinformasjon for alle kurs 
Betaling for alle kurs gjøres til TRVS gjennom Vipps:  

- Gå inn på «send» 

- Søk på «TRVS» (#536027) 

- Skriv inn beløp 

- I tekstboksen: Fullt navn på eleven, kursnavn og trinn 

 

For eventuelle spørsmål og avklaringer tilknyttet våre kurs og tilbud kan kontaktpersonene under 

kontaktes.  


