
 

Retningslinjer for individuelt Tysklandstipend for lærere 
 

Mål for ordningen: Gi norske tysklærere mulighet for faglig og kulturell oppdatering i 

Tyskland. 

1. SØKNADSFRIST 

Det er én søknadsfrist i året. Søknadsfrist er 15. april 2021.  

Reiseperioden vil være hele kommende skoleår, inkludert sommerferien forut for skoleåret 

(20.06.2021 - 19.06.2022). 

2. HVEM KAN SØKE? 

Du kan søke individuelt Tysklandstipend for lærere dersom du: 

• har formell undervisningskompetanse i tysk  

• er ansatt i en undervisningsstilling 

Dersom det er to eller flere lærere ved samme skole som søker, skal rektor prioritere søkerne på 

skjemaet «Bekreftelse fra rektor». Unntaksvis kan to lærere ved samme skole få stipend dersom det 

fremkommer av søknaden og bekreftelsen fra rektor at det er helt nødvendig at begge drar. 

Førstegangssøkere blir prioritert. Lærere som fikk tildeling året før blir ikke prioritert. Dersom det er 

ledige midler i budsjettet etter at andre søknader er innvilget, kan det være mulig å få tildeling to år 

på rad. Om skolen har mottatt stipend for elevgrupper, har ikke betydning i denne sammenheng. De 

to typene stipend utelukker ikke hverandre. 

3. MINSTEKRAV TIL SØKNADEN 

For at søknaden skal behandles, må følgende kriterier være oppfylt: 

• Du har benyttet det elektroniske søknadsskjemaet i Espresso 

• Du har søkt innen fristen (15.april 2021) 

• Studieturen finner sted innenfor reiseperioden som er definert i punkt 1 og i utlysningen 

• Studieturen må vare i minst to – 2 – dager pluss reise 

• Alle spørsmålene i søknadsskjemaet er besvart 

• Du har lagt ved nødvendig dokumentasjon: 

o Bekreftelse fra rektor  

o Dokumentasjon på at du har søkt eller er blitt tatt opp på et kurs/dokumentasjon fra 

vertsinstitusjonen der du skal hospitere 

o Detaljert program dag for dag  

• Det er en individuell søknad 

• Studieturen finner sted i Tyskland 

Merk: Dersom søknaden ikke oppfyller minstekravene, vil den ikke gå videre til kvalitetsvurdering. 

4. INNHOLDET I SØKNADEN 



 
Alle søknader som oppfyller minstekravene (jmfr. pkt. 3) vil gjennomgå en kvalitetsvurdering. Det er 

mulig å oppnå totalt 100 poeng. Det er viktig at hvert spørsmål i søknadsskjemaet besvares grundig 

og utfyllende. Av søknaden må det tydelig fremkomme hvilket behov læreren har for den aktuelle 

studieturen, og hvordan læreren vil anvende utbyttet av studieturen i etterkant. 

Både kurs og individuelle opplegg er aktuelle. Ved individuelt opplegg, må det fremlegges 

bekreftelse på samarbeid med Tyskland, og det må fremlegges et detaljert program for alle dager. 

Studieturen skal ha en klar hensikt, og fortrinnsvis være knyttet til skolens planer for 

kompetanseheving. I «bekreftelse fra rektor» skal det fremkomme hvorvidt søkeren deltar i et 

relevant forsknings- eller utviklingsprosjekt. Hvis dette er tilfellet, ber vi om at det redegjøres kort 

for prosjektet i søknaden. En slik deltakelse vil gi 10 tilleggspoeng.  

Forventet utbytte må defineres i søknaden. Det forventes også at du har en tydelig plan for 

spredning av erfaringer og resultat i etterkant av studieturen. Denne planen må fremkomme i 

søknaden.  

Det må klart fremgå om skolen søker om eller har fått midler fra andre instanser. 

 

Søknaden vil bli vurdert mot følgende vurderingskriterier og poengsystem: 

Vurderingskriterier Maks poengsum 

Hensikten med studieturen 35 

Forventet utbytte 35 

Plan for spredning/forventet spredningseffekt 20 

Eventuelle tilleggspoeng:*  

Søkeren deltar i et relevant forsknings- eller 

utviklingsprosjekt 

10 

Samlet poengsum 100 

*= hele poengsummen gis 

Merk: Søknader som oppnår mindre enn 50 poeng, vil ikke være kvalifisert for innvilgelse av stipend. 

 

5. STIPENDBELØP 

Stipendet skal være et tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med 

studieoppholdet i Tyskland. Det kan ikke søkes om støtte til dekning av vikarutgifter. 

Det kan søkes om støtte i henhold til følgende satser: 

Type tilskudd Sats 



 
Reisetilskudd Kr 3500 

Oppholdsutgifter per dag (omfatter også 

reisedager) 

Kr 750 

Kursstøtte per kursdag Kr 700 

 

6. BEHANDLING AV SØKNADEN 

Behandling av søknaden skjer i to omganger: 

1) Alle innkomne søknader vil gjennomgå en gyldighetssjekk, jmfr. punkt 3 – minstekrav til 

søknaden. Søknader som ikke oppfyller minstekravene, vil bli avvist. 

2) De søknadene som oppfyller minstekravene, går videre til kvalitetsvurdering.  

Søkerne vil få tilbakemelding om tildeling eller avslag innen to måneder etter utløpt søknadsfrist. 

7. RAPPORTERING 

Søkere som mottar stipend forplikter seg til å skrive rapport senest 30 dager etter hjemkomsten. 

Rapportering skal skje i Espresso. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av oppholdet og vurdering 

i forhold til det forventede utbyttet som er beskrevet i søknaden, og det skal legges ved 

dokumentasjon på gjennomført studietur. 

Dersom oppholdet reduseres til færre dager enn det er søkt om, vil stipendbeløpet reduseres i 

henhold til gjeldende satser under punkt 5. Reduksjonen kan enten føre til at Diku ikke utbetaler den 

aktuelle delen av stipendbeløpet, og/eller at skolen må tilbakebetale hele eller deler av de utbetalte 

stipendmidlene.  Utbetalte stipendmidler kan kreves tilbakebetalt ved manglende rapport.  

For øvrige krav til rapportering, bes stipendmottaker lese Dikus standardvilkår for tilskudd som 

følger vedtaksbrevet.  

8. ANNET 

Dersom ansatt ved skolen som mottar tilskudd blir intervjuet av presse eller representant for 

tidsskrift, og intervjuet er foranlediget av studieturen, skal skolen sørge for at det nevnes i intervjuet 

at studieturen er finansiert gjennom Tysklandstipend for lærere.  

Diku har rett til å bruke og publisere hele eller deler av rapporten for studieturen med de 

begrensninger som følger av de til enhver tid gjeldende regler for personopplysninger. 
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