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Utlysning av oppdrag som følgelærer til sommerkurset 
Deutschland Plus 2019 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) 
søker en følgelærer til sommerkurset Deutschland Plus 2019. 
 
Hva er Deutschland Plus? 
«Deutschland Plus» er et sommerkurs for elever som ønsker å utdype sine 
kunnskaper om det tyske språket og den tyske kulturen. Kurset varer i tre uker. Til 
sammen vil 12 norske elever få muligheten til å delta. Deltakere på kurset er 
gjester på en tysk skole og i tyske vertsfamilier. Kurset inneholder blant 
annet språkundervisning, opphold i vertsfamilier og en reise til Berlin. En norsk 
følgelærer vil reise sammen med de norske elevene.  
 
Hva er følgelærerens oppgaver? 
Følgelæreren vil ha ansvar for å forberede reisen sammen med elevene, vil være 
reiseleder t/r Oslo - Tyskland og er elevenes kontaktperson under oppholdet i 
Tyskland. I Tyskland skal følgelæreren undervise deltakerne i tysk to til tre timer 
daglig og skal bistå Diku med å formidle resultatene av reisen i form av bilder og 
videoer fra reisen. Mer informasjon om oppdraget finner du i vedlagte 
informasjonsbrosjyre fra den tyske arrangøren (på tysk). 
Sommerkurset finner sted fra 15. juni til 4. juli 2019 i Lilienthal og Berlin.  
 
Hvem kan søke? 
For å kunne søke må du ha undervisningskompetanse i tysk, snakke tysk godt og 
ha erfaring i å undervise faget. Erfaring i å reise med elevgrupper er en fordel. 
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Praktisk rundt oppdraget 
Diku bestiller en gruppereise for alle deltakere og følgelæreren.  
Diku betaler en godtgjørelse på kr. 31.000,- og dekker alle reisekostnader for 
følgelæreren.  
 
Dersom du er interessert i å være følgelærer i år, ber vi deg om å sende en 
uformell interessemelding til anna.jammer@diku.no. Du vil så få tilsendt en lenke 
som du skal bruke for å laste opp vedlagte søknadsskjema («Personalbogen») og 
et aktuelt passbilde. Søknadsfristen er 10. april 2019 
 
For mer informasjon kan du gjerne ta kontakt med Anna Lena Jammer 
(tel. 90 223 992 eller anna.jammer@diku.no). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kristin Amundsen  
seksjonsleder   
 Anna Lena Jammer 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 
Vedlegg:  
Søknadsskjema følgelærer - DEUTSCHLAND PLUS 2019 
Informasjonsbrosjyre følgelærer - Deutschland Plus 2019 
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