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Internt NLA 

Semesterstart våren 2021 for enkeltemner i kristendom, 
religion, livssyn og etikk (KRLE) (bokmål) 

Velkommen som student ved NLA Høgskolen Oslo! Vi er glade for at du har valgt å studere hos oss, og vi vil 
gjøre vårt beste for at du skal få et godt studium i et godt miljø. 
 
Studiet vil gi deg faglig skolering innen fagområdene kristendom, religion, livssyn og etikk. Emner for våren 
2021 vil bli: 
 

 4REL113 Religion, kultur og samfunn (10sp) 

 4REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet (10 sp) 

 4REL150 Livssyn og etikk (10 sp) 

 4REL160 Religionsdidaktikk (10 sp) 

Vi starter semesteret for nye studenter med et informasjonsmøte tirsdag 5. januar kl. 10. 
  
Ordinær undervisning starter i henhold til timeplanen. 
 
Studie- og emneplaner ligger tilgjengelig på hjemmesiden (www.nla.no). Timeplan for studieprogrammet vil 
bli tilgjengelig ved semesterstart. Husk også å gjøre deg kjent med informasjonen under «studiestart» som 
du finner på hjemmesiden. 
 
Lånekassens nettsøknad er åpen. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. For KRLE søker 
du under Historie, religion og idéfag, årsstudium/enkeltemne med skolepenger. For mer informasjon, se 
under «økonomi» på hjemmesiden. 
 
Du kan også sende spørsmål til studier.staffeldtsgate@nla.no. 
 
Vi ser fram til å møte deg. Velkommen som student ved NLA Høgskolen! 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Per Reinert Eriksen                              Kjetil Friestad                                   
Koordinator KRLE-studiet                                             Studiekonsulent KRLE 
PerReinert.Eriksen@nla.no          Kjetil.Friestad@nla.no                                
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 Internt NLA 

Semesterstart våren 2021 for enkeltemner i kristendom, 
religion, livssyn og etikk (KRLE) (nynorsk) 

Velkommen som student ved NLA Høgskolen Oslo! Vi er glade for at du har valt å studere hos oss, og vi vil 
gjere vårt beste for at du skal få eit godt studium i eit godt miljø. 
 
Studiet vil gje deg fagleg skulering innan fagområda kristendom, religion, livssyn og etikk. Emna for våren 
2020 vil bli: 
 

 4REL113 Religion, kultur og samfunn (10sp) 

 4REL114 Indiske religionar og nyreligiøsitet (10 sp) 

 4REL150 Livssyn og etikk (10 sp) 

 4REL160 Religionsdidaktikk (10 sp) 

Vi startar semesteret for nye studentar med eit informasjonsmøte tysdag 5. januar kl. 10 
 
Ordinær undervisning startar i samsvar med timeplanen. 
 
Studie- og emneplanane ligg tilgjengelege på heimesida (www.nla.no). Timeplan for studieprogrammet vil 
bli tilgjengeleg ved semesterstart. Hugs også å gjere deg kjent med informasjonen under «studiestart» som 
du finn på heimesida. 
 
Lånekassa si nettsøknad er open. Nettsøknaden finn du på heimesida til Lånekassa. For KRLE søkjer du 
under Historie, religion og idéfag, årsstudium/enkeltemne med skulepengar. For meir informasjon, sjå 
under «økonomi» på heimesida. 
 
Du kan også sende spørsmål til studier.staffeldtsgate@nla.no. 
 
Vi ser fram til å møte deg. Velkommen som student ved NLA Høgskolen! 
 
 
Vennleg helsing 
 
Per Reinert Eriksen                                                    Kjetil Friestad              
Koordinator KRLE-studiet                 Studiekonsulent KRLE                               
PerReinert.Eriksen@nla.no               Kjetil.Friestad@nla.no  
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