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Fakta om Axelsons Body Work School
yy Axelsons ble etablert 1962 i Malmø
yy har siden 1962 ledet utviklingen av moderne
Svensk massasje og massasjeterapier i Skandi
navia
yy Skandinavias eldste og største skole innen
kroppsterapi, komplementær- og alternativ
medisin.

Historie – Svensk massasje
På begynnelsen av 1800–tallet utviklet Per Henrik Ling
det som i dag kalles for Svensk massasje. Metoden ble fort
veldig populær både i Sverige, Norge og ute i verden. Det var
først og fremst datidens fysioterapeuter som behandlet med
massasje. Massasjen ble mest benyttet for å fremskynde legingen og tilfriskningen under og etter sykdommer og skader.
I alle kulturer og til alle tider har massasje også vært benyttet
som en effektiv metode for smertelindring. Svensk massasje
var overlegent den metoden som ble mest benyttet over hele
verden.
På midten av 1900-talet ble forutsetningene for massasjen
forandret. Naturvitenskap presentert i tabeller og tall ble mer
viktig. I ”mangel på” vitenskapelige bevis ble massasjen fjernet fra fysioterapeut-utdannelsen. Den vel utprøvde massasjen holdt på å forsvinne. En fysioterapeut ved navn Hans
Axelson innså faren med dette og startet en massasjeskole i
Malmø i 1962 - nemlig Axelsons Gymnastiska Institut. Noe
som har betydd mye for overlevelsen av massasje og dens
utvikling.

Massasje og massasjeterapier
i dag
Idag opplever vi at massasje har fått en ny renessanse. I vår
moderne tid har massasje og berøring aldri møtt så stor interesse som nå. Den nyvåknede interessen er basert på at det
finnes stadig flere vitenskapelige studier som nå ”beviser” effekten av massasje og berøring. Det handler også om at våre
menneskelige kropper og sjeler må tåle store belastninger i
dagens samfunn med stress, stillesittende arbeid og ensidige
bevegelser. Her har massasje nærmest en magisk funksjon.
Hvis du selv har lagt hendene dine på noens skuldre og
”knadd litt” så vet du hva som skjer - en takknemlighet og
fornøydhet som ikke er til å misforstå. Dagens moderne
mennesker går på høygir og har et stort behov for avspenning og berøring!
I dag benyttes ikke massasjen på samme måte som på
Ling’s tid. I de senere år har massasjebehandlinger vært rettet
mot muskelspenninger og alle de problemer som følger med
spenninger som f.eks ryggvondt, hodepine, musearm eller

yy Representert med 4 skoler i Skandinavia
yy Etablerte uttrykket ”fredelig berøring”
yy Initiativtager til massasje i barnehage/skoler,
massasje mot vold og massasje på jobben
yy Medlem i Bransjerådet Svensk Massasje
yy Medlem i ASG, Alternativmedicinska Skol
Gruppen

dårlig kroppsholdning. For å oppnå et godt resultat så er det
ikke nok med en massasjemetode, men det kreves ofte flere
massasjeterapeutiske metoder å velge mellom. Når forskningen nå også viser hvordan massasje og berøring stimulerer
kroppens indre funk-sjoner, med blant annet produksjon
av hormoner og økt sirkulasjon, så har dette ført til en stor
interesse og gitt massasjen ytterligere en dimensjon å jobbe
videre med.
Axelsons lange erfaring samt en dyp og inderlig tro på
massasjen og dens virkning, har gitt skolen en stor og omfattende kunnskap i kunsten å utvikle og utforme en massør- og
massasjeterapeut-utdannelse som både gagner elever og deres
fremtidige klienter. De massasjeterapeutiske metodene som
skolen benytter er både effektive og profesjonelle. Skolen
ivaretar en kontinuerlig utvikling og tilpasning for å møte
samfunnets økte behov og krav. Skolens gode rykte gjør at
mange forbinder ”massasje” med Axelsons massasje.

Hvorfor en Axelsons utdannelse
yy Nordens største og eldste skole innen kroppsterapi.
yy Står under statlig tillsyn (Sverige).
yy Gir mulighet for å gjennomføre sertifiseringsprøven og
dermed bli Nordisk Bransjeråds sertifiserte massør.
yy Er betydelig mer omfattende enn det laveste nviå som
Bransjerådet Svensk Massasje har som krav til massasjeutdannelser.
yy Inneholder den kunnskap som kreves for å bli medlemskap i Norges Massasjeforbund.
yy Undervisning i Oslo, Stockholm og Gøteborg.
yy Inneholder 10 ulike teknikker, deriblant flere unike teknikker som kun undervises på Axelsons.
yy Ca 150 timers praksis hvorav over halvparten gjøres på
skolens elevpraksis under veiledning av sakkyndig personale.
yy Veiledning og massasjeutførelse i ergonomisk riktig arbeidsstilling.
yy All kurslitteratur er skrevet og spesialdesignet for utdannelsen.
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yy En meget kompetent lærerstab som består av osteopater,
leger, manuellterapeuter og massasjeterapeuter. Alle med
mange års erfaring fra undervisning og praktisk yrke.
yy Det legges stor vekt på hvordan man lykkes med sin
massasjepraksis og bli en fremgangsrik massør.

Massøryrket
Massøryrket er en av de yrker som vokser raskest innen helse
& friskvernsbransjen i Norden. En stadig bredere naturvitenskapelig forskning innen området berøring/massasje, har
sammen med en økt bevissthet om naturens og kroppens
selvhelbredende evne, ført til en større aksept for disse velprøvde metodene. Som et resultat så åpner det seg stadig nye
veier for en karriere som massør, enten på heltid, deltid eller
i tillegg til eksisterende yrke. De fleste massører starter sin
egen private virksomhet. Muligheter for jobb finnes ute på
bedrift, skoler, treningssentra, helsesentra, kiropraktor/naprapat-klinikker, stat og kommune innen helse, pleie og omsorg
samt innen sport og idrett for å nevne noen eksempler.
Som ferdig utdannet massør finnes også muligheten for å
begi seg ut i verden og jobbe. Alt man trenger er jo egne hender og sin kunnskap. Flere internasjonale selskaper og organisasjoner etterspør massører som er utdannet på Axelsons.
Et eksemppel er cruiseskip som trafikkerer alle verdens hav.
En massør kan sees som en ekspert på muskler, men vil
påvirke langt mer enn bare muskler i sitt arbeide. Ca halvparten av kroppsmassen består av muskler. Problemer i muskler
fører ofte til en stor belastning for kroppen. Muskelproblemer gir ofte store plager. En massør behersker derfor flere
ulike metoder/teknikker som alle har som mål å hjelpe kroppen til å få spente og forkortede muskler tilbake til normal
posisjon.

Alle massasjeterapeutiske metoder utføres med hendene
som det fremste redskapet. Massøren leter, kjenner, finner, masserer, trykker og tøyer med sine hender. Hendenes
følsomhet øves raskt opp i løpet av utdannelsen. Huden blir
hele tiden berørt, noe som fører til at kroppens største sans,
berørringssansen får mye stimulans i løpet av en behandling.
Stimulans av berøringssansen påvirker oss også innvending
via vårt nervesystem. Visse hormoner fristilles mens andre
hemmes, sirkulasjonen øker osv.
Massør er et bredt yrke som både gir terapeuten og den
som får massasje, store muligheter for nye åpninger i livet.
Derfor er det aldri for sent å skifte retning. Alderen på våre
elever varierer fra 18 til 60 år. Noen har sagt at dette er et av
de mest takknemlige yrkene man overhodet kan ha. Vi på
Axelsons kan bare være enige!

Hva er en sertifisert massør?
Bransjerådet for Svensk Massasje er et samarbeid mellom
frittstående utdanningsinstitusjoner, deriblant Axelsons og
forbund som vil ivareta massørenes yrkeskvalitet og bransjens seriøsitet. For flere år tilbake har man innført kvalitetssikring av massører i form av sertifisering. En sertifisert
massør fra Bransjerådet for Svensk Massasje har via sentral
sertifiseringsprøve, vist at denne innehar de kunnskaper som
defineres av bransjerådet. Etter fullført utdannelse til Massasjeterapeut gis du mulighet for å gjennomføre en praktisk
og teoretisk sertifiseringsprøve. Prøven er frivillig men vi
anbefaler våre elever å gjennomføre prøven da etterspørselen
etter sertifiserte massører stadig øker. Sertifisert massør fra
Bransjerådet for Svensk Massasje er et kvalitetsstempel.
OBS! Sertifiseringen er en minimumsstandard for bransjerådets skoler. Axelsons utdannelse er betydelig mer omfa- ttende
og du lærer å beherske mange flere massasjeterapeutiske metoder enn sertifiseringsstandarden krever.

Axelsons er medlem av Bransjerådet for Svensk Massasje.
Utdannelsen er kvalitetssikret og et av våre
mål er at du skal klare de nasjonale prøvene
og bli sertifisert av Bransjerådet.
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Målbeskrivelse
Utdannelsens hovedmål er – å skape forutsetninger for
dyktige og profesjonelle terapeuter. Dette gjøres ved å tilby
elevene både praktisk og teoretisk kunnskap om den menneskelige kroppen og massasjeterapiens ulike teknikker/metoder samt kunnskap om når og hvorfor disse skal benyttes.

Temabeskrivelse
I løpet av utdannelsen veksles det hele tiden mellom de praktiske og teoretiske temaene. Da massøryrket er for det meste
praktisk så har vi hovedvekt på de praktiske temaene.
Nedenfor følger oversikt over de ulike temaene i utdannelsen, fordelt på fire hovedgrupper; grunnleggende medisin,
behandlingsmetodikk, klientpraksis og øvrige temaer:

1. Grunnleggende medisin
Kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon
er en av de mest grunnleggende behov for en massør. I et
stadig mer utbredt samarbeide med det eksisterende helsevesen stilles det krav til et grundig kunnskapsnivå med sammenfallende begrep og medisinsk terminologi. De grunnleggende medisinske temaene omfatter
1.1. Anatomi & fysiologi (Grk 1+2, F1-6)
Hovedvekten konsentreres om det som en massør har behov
for i sitt daglige arbeide, først og fremst bevegelsesapparatet
(skjelett, ledd og muskler) samt hud. I tillegg gir temaet et
generelt overblikk over nerve- og sirkulasjonssystemet samt
kroppens indre organer.
1.2. Muskelanatomi (F1-6)
Massøryrket er i høyeste grad et praktisk yrke. Derfor skal
alle studier i anatomi og fysiologi også kunne benyttes direkte
på en levende menneskekropp. Først da blir kunnskapen
som innhentes i anatomi & fysiologiundervisningen virkelig
anvendbar.
Følgende deler er inkludert:
yy utvendig anatomi - lokalisere og identifisere ulike anatomiske strukturer på kroppen.
yy skjelettpalpasjon - benytte hendene til å lære å palpere
(kjenne) og identifisere ulike deler av skjelettet gjennom
huden.
yy muskelpalpasjon - benytte hendene til å lære å finne og
palpere (kjenne) samtlige av kroppens overfladiske muskler, deres kanter, sener, fester og utspring.
yy muskelfunksjonsdiagnostikk - lære å se og med hendene
kjenne en muskel eller muskelgruppes funksjon. Funksjonen testes på en rekke muskler. Man lærer å kjenne forskjell på en sterk respektive svak muskel, en nevrologisk
forstyrret muskel og en kompensert muskel.
1.3. Førstehjelp og hjerte- og lungeredning,
HLR/ABC (Grk 2)
Å få tildelt tillit til å arbeide med et annet menneskes kropp
er et stort ansvar. Et ansvar som noen ganger strekker seg

utover selve den massasjeterapeutiske virksomheten. Derfor
er det viktig at blivende massører har kunnskap om hvilke
førstehjelpstiltak som kreves, f.eks ved ulykker.

2. Behandlingsmetodikk
En massør møter klienter med ulike symptomer, ulik
bakgrunn og ulike tidligere erfaringer. Derfor kreves det at
en yrkesaktiv massør har stor praktisk kunnskap om ulike
behandingsmetoder og teknikker. Ingen behandling er den
andre lik. Det er hele tiden klientens symptomer og behov
som bestemmer hvilken metode som skal benyttes. Ofte
kombineres to eller flere av nedenstående metoder i løpet av
en og samme behandling. Utdannelsen omfatter følgende:
2.1. Klassisk massasje (Grk 1-2, F1-6)
Den klassiske massasjen, også kalt svensk massasje er uten
tvil den mest benyttede massasjemetoden i verden. Med sine
fire grunngrep; effleurage, petrissage, friksjoner og tampotement, er det en meget variansjonsrik massasjemetode som
kan benyttes til alt fra en lett avslappingsmassasje til en tøff
sportsmassasje.
Undervisningen har som mål at studenten skal kunne utføre
en 45-60 minutters hel kroppsmassasje. Innlæring skjer først
og fremst ved at man gir og får massasje av sine klassekamerater. I tillegg inngår massasjens teori, massasjens effekter,
massasjens historie, arbeidsstillinger, indikasjoner og kontraindikasjoner.
2.2. Ansiktsmassasje (Grk del 2)
Det er mange som opplever at ansiktet er den kroppsdelen
hvor det er mest avslappende å få massasje. Her finnes også
mye spenninger som kan gi både hodepine og kjeveleddsproblemer. En riktig utført ansiktsmassasje gir derfor både behagelig avslapping i hele kroppen og en velgjørende avspenning
i ansiktsmusklene.
2.3. Sittende massasje (Grk del 2)
Denne massasjeteknikken skiller seg fra annen massasje da
den utføres uten massasjekrem og med klienten sittende
påkledd på en stol.
2.4. Spenningsbehandling (Grk 1+2, F1-6)
Dette er et tillegg til den klassiske massasjen. Muskler svarer
(reagerer) på ulike typer trykk og berøring. I dette temaet
utvikles en massasjeterapeutisk følelse og forståelse for hvordan man kan hjelpe til å frigjøre spenningen i en spent og stiv
muskel.
2.5. Muskulering (F1-6)
Det største praktiske temaet. Muskulering kombinerer undersøkelse, behandling og trening til en helhet.
Ved hjelp av spørsmål, enkel kroppslesing og ulike tester som
muskeltøyningstester og palpasjonstester kan man avgjøre
hva som skal behandles hos klienten. Behandlingen skjer
deretter med en adekvat behandlingsmetode.
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Muskulering omfatter først og fremst følgende behandlingsmetoder som kan benyttes hver for seg eller i kombinasjon.
yy Massasje, vi bygger videre på den klassiske massasjen med
flere og mer spesifikke grep.
yy Triggerpunkter forekommer ved smerte i muskler og ledd.
Du lærer om triggerpunktenens karakter, diagnose og
behandling.
yy Muskeltøyninger, en spent og forkortet muskel blir svak
og kan derfor ikke jobbe som tidligere. Kroppen oppleves
stiv og øm. De spesielle tøyningsteknikkene det undervises i, er effektivt forløsende på stive, trette og spente
muskler.
Etter avsluttet behandling skal et individuelt tilpasset hjemmeprogram utformes til hver klient.
2.6. Avansert muskulering (F1-6)
Den avanserte muskuleringen er en utvikling i muskuleringens verden. Ofte skaper små spente, forkortede muskler store
problemer. Problemet er at de er vanskelig tilgjengelige. I
løpet av den avanserte muskuleringen, lærer man å behandle
disse musklene etter samme prinsipp som tidligere, det vil si
med massasje, triggerpunkter og tøyninger.
2.7. Avspenning (Grk 1+2, F1-6)
Det er viktig for massører som jobber ute i bedrifter at de
på en rask og enkel måte kan gi avspenning. Det finnes flere
ulike metoder.

3. Klientpraksis
Klientpraksisen er kanskje den viktigste delen av hele utdannelsen. Målet er å integrere innholdet i utdannelsen med
virkeligheten ved å la eleven utøve sin kunnskap på vanlige
mennesker. Klientpraksisen er fordelt ut og gjennomgående
på hele utdannelsen. Klientpraksis skjer delvis på skolen og
utenfor skolen på følgende måte:
3.1. Klientpraksis på skolen (Grk 1-2, F1-6)
Under sakkyndige veilederes tilsyn skal elevene praktisere
de behandlingsmetoder som er gjennomgått i utdannelsen
og lære om møtet mellom terapeut og klient. Behandlingen
utføres på klienter som kommer til skolen og har bestilt
behandling.
3.2. Klientpraksis utenfor skolen (Grk 1-2, F1-6)
I løpet av utdannelsen oppmuntres elevene til å praktisere de
massasjeterapeutiske metodene ettersom de gås gjennom i
undervisningen. De obligatoriske hjemmebehandlingene skal
dokumenteres og evalueres av skolen.

4.1. Massør i praksis (F6)
Hva skjer etter at jeg har avsluttet utdannelsen min? Hvordan
kommer jeg i gang med egen praksis/klinikk? Hvordan får
jeg klienter? Hvem kan jeg samarbeide med?
I løpet av utdannelsen kan disse spørsmålene ligge langt frem
i tid og man er fullt opptatt med skolearbeidet. Men dette er
naturligvis veldig viktig ved starten på den nye virksomheten.
I dette temaet forsøker vi på en inspirerende måte å finne
den gyldne tråden fra de erfaringene man har fått på skolen
og hele veien til det vellykkede resultatet av en ny yrkesvirksomhet. Her i mellom finnes mange steg. Etter endt utdannelse er det opp til den enkelte elev å skape sin egen sysselsetting. Da er det bra å være forberedt.
”Massør i praksis” omfatter etikk, klientmøte, markedsføring,
andre kroppsterapeutiske metoder, etablere eget, presentasjon, myndigheter og skjemaer, forsikring, forbund mm.

Timeplan
Undervisningstimene omfatter både teoretiske og praktiske
temaer. Skolen har 60 minutters undervisningstimer (klokketimer). Totalt omfatter utdannelsen 484 klokke-timer (645
skoletimer) med følgende fordeling:
Grunnkurs del 1 og 2
6 dager undervisning x 2 - totalt ca 94 timer
yy anatomi & fysiologi
yy muskelanatomi
yy klassisk massasje
yy ansiktsmassasje
yy sittende massasje
yy longering
yy Førstehjelp, hjerte- og lungeredning (HLR/ABC)
yy klientpraksis på skolen
yy klientpraksis utenfor skolen
Fortsettelseskurs 1-6
5-6 dager undervisning, 2 dager praksis pr kursdeltotalt ca 390 timer
yy anatomi & fysiologi
yy muskelanatomi
yy muskulering, triggerpunkter, tøyninger
yy spenningsbehandling
yy massør i praksis
yy avspenning av muskler
yy klientpraksis på skolen
yy klientpraksis utenfor skolen
Med forbehold om endringer

4. Øvrige temaer
I tillegg til de rene medisinske og behandlingsmessige kunnskapene skal en massør også ha kunnskap om å møte klienter
og drive sin egen klinikk/praksis.
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Hvordan skjer undervisningen?
Med lang erfaring (Axelsons ble etablert i 1962) har undervisningen nådd en høy og meget verdsatt pedagogikk. Undervisningen utføres ut fra ulike pedagogiske innlæringsvarianter;
teoretiske forelesninger, selvstudier, praktiske demonstrasjoner/presentasjoner, gruppearbeid og enkeltvise øvelser.
I undervisningen benyttes overheadbilder, plansjer,
skjelett- og leddmodeller, video samt det viktigste av alt,
den egne kroppen. For å oppnå en så oversiktlig og levende
fremstilling som mulig, følges de teoretiske innslagene opp
med praktiske innslag som palpasjon (kjenne med egne
fingre) og bevegelser.
Hvilken litteratur benyttes på utdannelsen?
All litteratur er spesialskrevet og designet for utdannelsen til
massør. Det foregår ikke salg av kurslitteratur utenfor utdannelsen. Obligatorisk litteratur er inkludert i kursavgiften og
leveres ikke ut før utdannelsen starter. Kompendiene oppdateres regelmessig for å følge den utviklingen som utdannelsen
til enhver tid har.

Utdannelsessteder
Utdannelsen finnes i Oslo, Stockholm og Gøteborg.
I Oslo: Skolen ligger i Oslo sentrum. Adressen er Akersgata
28, inngang 2, Egerbygget. Hit kommer man med buss eller
trikk til Stortorvet, tog til Oslo S eller T-bane til Jernbanetorget eller Stortinget. Vi fraråder deg å ta bilen til skolen da det
er vanskelig og dyrt med parkering, men dette er selvfølgelig
også et alternativ.Skolen har eget kjøkken med kaffeautomat
og kjøleskap og i nærheten av skolen finnes det matvarebutikk og flere restauranter og kafeer.
Kostnad
For kostnader henviser vil til Axelsons kurskatalog og hjemmesiden vår, www.axelsons.no. Der finnes all informasjon
angående påmelding, kursbestemmelser, betaling og delbetaling etc.

Er det prøver inkludert?
Prøver utføres med jevne mellomrom i løpet av utdannelsen.
Totalt gjennomføres 3 teoretiske prøver og 2 praktiske prøver. Prøvene karaktersettes fra A-E. Grensene for de ulike
karakternivåene er som følger:

Tider
For aktuelle tider så henviser vi også her til Axelsons kurskatalog og vår hjemmeside, www.axelsons.no. Axelsons kurskatalog med tider og priser utgis to ganger pr år. I mai med
høstsemesterets tider og priser og i november med vårsemesterets tider og priser.

yy
yy
yy
yy
yy

Har du behov for et sted å bo under utdannelsen?
Skolen har en liste over rimelige overnattingssteder samt en
liste over privatpersoner som leier ut leiligheter eller rom.
Ta kontakt med oss så sender vi deg gjerne listen så du kan
avklare bosted i god tid før utdannelsesstart.

A krever 90–100 % av maksimale poeng
B krever 75 - 90 % av maksimale poeng
C krever 60 - 75 % av maksimale poeng
D krever 50 - 60 % av maksimale poeng
E krever 0-50 % av maksimale poeng

For prøver som ikke bestås (E) skal ny prøve gjennomføres
på fastsatte datoer som arrangeres 1-2 ganger pr halvår. Hver
ny prøve koster kr. 300,-. Etter avsluttet og godkjent utdannelse oppnås vitnemål og diplom.
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Viktig
vite - kursbestemmelser
og finansiering
© Axelsons Body Work
Schoolå• Massør
• Studieplan 2018
Generelt/Påmelding
Når du har valgt det kurset/utdannelsen du ønsker å delta på,
fyller du ut påmeldingsskjemaet. Fyll ut alle fellter og send skjemaet til oss enten via våre hjemmesider, pr post eller telefax.
Påmelding er bindende.
Innkallelse til kurs sendes ut senest tre uker før kursstart. Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for lavt deltakerantall
og ved hendelser som er utenfor vår kontroll (force majeur).
Opptakskrav
•

Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig. Våre kurs og
utdannelser krever obligatorisk tilstedeværelse.

•

Yrkesutdannelse: Videregående skole eller minimum 20 år
og en viss arbeidserfaring.

•

Rosenmetoden: Fylt 22 år.

•

Kortere kurs: Fylt 18 år.

•

Axelsons Animal Massage School: Fylt 16 år.

Avbestilling
Ved avbestilling senest en måned før kursstart tilbakebetales
innbetalt avgift med fradrag av påmeldingsavgiften. Avbestilling senere enn en måned før kursstart eller avbestilling etter
kursstart godkjennes kun mot legeerklæring for sykdom du
ikke kunne forutse ved påmeldingstidspunktet. Tilbakebetaling
ved legeerklæring skjer da med fradrag for forbrukt kurstid
frem til avbestillingsdato. Påmeldingsavgiften tilbakebetales
ikke. Dersom kurset innstilles eller du ikke får plass på kurset,
tilbakebetales hele avgiften uten fradrag. Ved avbestilling som
ikke kan begrunnes med legeerklæring, vil ikke kursavgiften bli
tilbakebetalt.
All tilbakebetaling skjer i løpet av én måned.
Delbetaling
På utdannelser som er lengre enn tre måneder finnes mulighet
for del-betaling. Se informasjon for gjeldende utdannelse på
www.axelsons.no eller i vår kurskatalog.

Elever med særskilte behov bes om å kontakte skolen i god tid
før kursstart.

Øvrig
Spørsmål? Henvend deg til oss med eventuelle spørsmål på

Axelsons forbeholder seg retten til å avvise elever som finnes
ulempelig for valgt kurs/utdannelse.

tlf: 23 10 36 20.

Betaling
Betal inn påmeldingsavgiften samtidig som du sender inn
påmeldingen. Gjøres uoppfordret til kontonr 6011.05.16994.
Husk navn, fødselsdato samt kurs og kursnr betalingen gjelder
for. Når vi har mottatt din påmeldingsavgift, plasseres du ved
plass i valgt kurs/utdannelse. Du har ikke plass på kurset før
påmeldingsavgiften er betalt. Plass skjer i den turordningen
som påmeldingsavgiften er registrert hos oss. Resterende kursavgift betales i følge info i kursbekreftelsen. Ta med kvittering
til kursstart.
Ved betaling fra utlandet angis følgende:
yy SWIFT: NDEANOKK
yy IBAN: NO 0560110516994

Filming, fotografering eller lydinnspilling er ikke tillatt uten
tillatelse fra skolen.

SWIFT: NDEASESS, Nordea Bank, Sverige

Endringer
Vi reserverer oss for eventuelle endringer.

yy IBAN: SE87 3000 0000 0187 2107 0709

Axelsons Gymnastiska Institut
Stockholm
Box 6475, 113 82 Stockholm
Besøksadresse: Gästrikegatan 10–12
Tel: +46 8 54 54 59 00
info@axelsons.se • www.axelsons.se

Kursbevis, diplom og vitnemål
Kursbevis, diplom og vitnemål oppnås etter at samtlige krav for
godkjent utdannelse er oppfylt og full betaling er mottatt.

Filming, fotografering og lydinnspilling

Ved betaling til Axelsons i Sverige angis:

Axelsons Body Work School
Oslo
Akersgata 28 • N-0158 Oslo
Tel: +47-23 10 36 20
info@axelsons.no • www.axelsons.no

Litteratur
Kurslitteratur og studiemateriell bekostes av eleven derom
ingenting annet oppgis.

Kursbevis oppnås etter at samtlige krav for godkjent kurs er
oppfylt og full betaling er mottatt.

Husk å opplyse om avsender og mottager.
Eventuelle bankavgifter betales av avsender.

•

Forsikring
Elever som tar utdannelse hos Axelsons BWS ivaretas av en ansvars- og ulykkesforsikring som også gjelder under obligatorisk
ekstern praksis i Norge.

Axelsons Gymnastiska Institut
Gøteborg
Odinsgatan 28 nb, 411 03 Gøteborg
Tel: +46 31 15 26 50 • info.gbg@axelsons.se
www.axelsons.se
Axelsons SPA Skola
Stockholm
Tulegatan 24, 113 53 Stockholm
Tel: +46 8 612 21 55 •
info.spaskola@axelsons.se
www.axelsons.se

Axelsons Body Work School | Oslo • 23 10 36 20 | info@axelsons.no | www.axelsons.no

Axelsons Ekologiska skola
Stockholm
Box 6475, 113 82: Stockholm
Besøksadresse: Gästrikagatan 17
Tel: +46 8 54 54 59 00
info@axelsons.se
www.axelsons.se
Axelsons Fotvårdskola, Stockholm
Box 6475, 113 82 Stockholm
Besøksadresse: Gästrikegatan 10–12
Tel: +46 8 54 54 59 00
info@axelsons.se • www.axelsons.se
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