
Kennaris fjärrkurser i språk -
studenter och elever åtskilda i 
rum men inte i tid! 

Kennari AB 
www.kennari.se 
elisabeth@kennari.se 

Mobil +46(0)73-815 53 33 

Kursledare: 
Johanna Mård Carlsson  
www.johannakmardfranska.se 

Lär dig franska med 
Kennari!

Drömmer du om en fransk tillvaro? Eller har du kanske redan slagit 
till? Eller är kanske Frankrike det land du helst semestrar i?Och hur 
står det till med franskkunskaperna? Lite rostiga, kanske?Oavsett om 
du kan lite redan eller är helt novis, så har vi kursen för dig! 

Kennari (som förresten betyder ”lärare” på isländska) erbjuder 
fjärrkurser i flera språk och det fina med just en fjärrkurs är att du 
kan delta hemifrån, när du är på resande fot eller under en paus på 
jobbet. Passen sker i realtid tillsammans med läraren och 
kurskollegerna i ett digitalt klassrum. Lektionerna spelas dessutom in, 
så att du har tillgång till dem närhelst du behöver. Pedagogiken är 
innovativ och utnyttjar de fördelar som ett digitalt klassrum ger. 

Du behöver en dator eller padda och ett headset. Kniper det, 
fungerar det även med en smartphone! 

I samband med kursen anordnas en resa till Occitanie. Du bor på 
fantastiska Maison Vieussan, ett B&B där Frankrike är som vackrast!  

På resan prövas, slipas och utvecklas kursmomenten genom utflykter 
och aktiviteter anpassade till kursens tema. 

Nyfiken? 

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer! Kontaktuppgifterna ser du till 
vänster och i gröna rutan på nästa sida! 

<— 
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KURSEN 

• Tio entimmespass - måndagar kl 11.30 vecka 15-25 

• Möjlighet att boka en-till-en-undervisning vid behov och till 
självkostnadspris 

• Lagom stora grupper för dynamik och effektivitet! 

Nivå: 
• Konversation, lätt 

Exempel på kursteman: 
• Semesterfranska 

• En plats i solen - husdrömmar! 

• Fransk vardag 

• Fransk kultur 

Kursavgift 1950:- I avgiften ingår allt digitalt kursmaterial samt 
tillgång till inspelade lektioner - praktiskt om du någon gång inte 
har möjlighet att delta vid ordinarie lektionspass! 

 Anmälan görs senast 4april till elisabeth@kennari.se. 

Vår kursledare  

Johanna Mård Carlsson har lång erfarenhet av att leda kurser i 
franska. Hon har under en längre tid varit bosatt i Frankrike och 
kan konsten att dela med sig av sina kunskaper. Du hittar mer 
information om Johanna på http://johannakmardfranska.se och 
du hittar henne också på Facebook.  
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Maison Vieussan 
Le Village  
34 390 Vieussan  
La France  
0033 (0)78 50 66 443 
info@maison-
vieussan.com 
http://www.maison-
vieussan.com 

RESAN: 
Du bor på Maison Vieussan, ett B&B som ligger i en genuin fransk by mitt i 
nationalparken. Här hägrar lugnet och du kan njuta av tystnaden och en 
magnifik utsikt över dalen med floden Orb både från rummen, terrassen 
och trädgården. 

Anmälningsavgift  
1 800:- betalas in när vi bekräftat din anmälan. Anmälningsavgiften reserverar din plats . Resterande avgift 
för vistelsen, 4 05€, betalas in enligt den kallelse du får i samband med att anmälningsavgiften registrerats. 
Återbetalning sker endast vid inställd resa. 

Flyg och transfer  
Du bokar själv din flygresa, det finns olika alternativ men närmsta flygplats är Beziers dit Ryanair flyger för 
under 1000 kronor. Kontakta oss gärna om du vill ha tips på lämplig rutt! 

Vi pratar franska under gemensamma aktiviteter  

och utflykter. Mellan de gemensamma programpunkterna  

har du gott om tid för återhämtning - du vandrar, cyklar, badar, vilar eller 
ser dig om på egen hand i omgivningarna!

ALLT DETTA INGÅR: 

Del i dubbelrum/studio 

Tre måltider/dag 

Tillgång till kaffe/té under dagen 

Transfer t&r Beziers flygplats den 5 och 9 juni. 

Aktiviteter på franska varje dag med Johanna Mård Karlsson 

Priset för veckan är 5 85€ exkl. flyg. För er som väljer att inte bo på 
Vieussan, är priset 180€ för de fyra dagarna.
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