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Vår policy har alltid varit att pengar ej skall förhindra någon att delta i våra träningar. Istället vill vi att vars 
och ens behov och motiv avgör vad som är rätt att göra i varje situation. Detta skäl, kopplat till vårt intresse att 
leva med en rättvis ekonomi, utmanade oss att undersöka om Adito bildning och vi skulle kunna leva i total 
tillit till att vi skulle få vad vi behövde. Det innebar att när vi startade 1992 så hade vi ingen prislista utan 
uttryckte våra behov på följande sätt, Vi tar inte betalt istället tar vi tacksamt emot vad var och en vill bidra 
med som vill möjliggöra vår fortsatta verksamhet. Det gick över förväntan trots att flera sa att det inte skulle 
fungera – samtidigt var formuleringen kanske en aning för radikal och skapade osäkerhet hos flera 
kursdeltagare så 1994 beslutade vi att sammanställa en prislista för att möta det stora behov av trygghet som 
fanns hos många.  
 
Prislistan utformades så att den fortfarande uttryckte vårt behov att leva en så rättvis ekonomi som möjligt, 
vilket tyvärr även det emellanåt skapar förvirring eftersom den följer ett annat sätt att se på ekonomi och pengar 
än vad som anses vara gängse i företagsvärlden där vinstmaximering är drivkraft. Vi vill med våra prisförslag 
visa att det alltid finns ett rätt pris för var och en i varje stund, att kurspris kan vara olika beroende på om 
kursavgiften betalas med skattade eller oskattade pengar, att även små belopp ibland kan vara oöverstigliga 
och därför alltid vara öppna för att möta olika behov. 
 
Pengar, är som vi ser det en energi som finns för oss alla att rätt använda för att skapa det bästa för de flesta. 
Denna energi sinar inte utan bidrar istället till att skapa den värld vi drömmer om, där ekonomi återfår sin rätta 
betydelse om god hushållning och ett sant och rätt utbyte där vi tjänar varandra istället för att tjäna på varandra. 
 
Se därför nedanstående priser som förslag och tveka inte att uttrycka dina behov om du ser svårigheter att delta 
i en träning pga priset. Tveka inte heller om du ser möjlighet att bidra med mer så att fler kan ta del av Klassiskt 
Klarspråk. Vi känner oss förvissade om att finna lösningar som alla vill verka för.  

  

Kvällsseminarie: 150:-  Deltar du i den fortsatta utbildningen ingår seminariet i kurspriset. 
För information och anmälan; ring 0431-36 24 04 eller maila info@adito.se Våra 
mobilnummer är: Maylie Andersson 070-748 1511 eller Sebastian Amseldus 070-311 2913.  
 
*Grundutbildning för anställda i:   
- Kommunal verksamhet, ideella organisationer eller företag, med  färre än 3 anställda:  Totalt 
7.000:- + moms.  Vi fakturerar antingen hela beloppet eller efter varje träning.   
Med följande belopp: 2.500, 2.300 och 2.200 + moms 
- Företag med fler än 3 anställda: Totalt 8.000:- + moms. Faktureras Uppdelat är beloppen: 
2.900,  2.700  2.400 + moms.  
Ovanstående priser + moms, avser 3 träningar inom loppet av ett år = grundutbildning + 
individuell handledning vid 2 tillfällen. 
 

*Privatpersoner kan boka träning per träning. Vi rekommenderar 3 träningar = en grund-
utbildning - för att få största möjliga utdelning av investerad tid och pengar. Betalas hela 
grundutbildningen med en gång är beloppet 6 000:- (moms inkluderad).  Betalar du per 
gång är beloppen 2.500:- , 2.200:- och 1.500:- , (detta under förutsättning att tredje 
träningen sker inom loppet av ett år) totalt 6.200:- (moms inkluderad).  Du kan också 
månadsbetala din träning enligt individuell överenskommelse.  
Fortsatta enskilda träningar 1 500:-  per tillfälle. Par erhåller rabatt, vilket även gäller 
relationen föräldrar-barn. 
 

För att bli Handledare behövs minst tre träningar efter avslutad grundutbildning.  
Kostnad 2500:- moms inkluderad/tillfälle för privatperson. I det priset ingår HL-certifikat 
för en tidsperiod om minst ett år, samt handledningssamtal under utbildningstiden. För företag 
och kommunal verksamhet – ring för priser. 

 

 


