
 

Praktikum på DSO 

Skolen (Grundschule, Sekundarstufe I+II) 

Den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo (DSO) kan som regel bare ta en praktikant per fag. Søknadsfristene for 

praktikum er i november for høsten det påfølgende året og i april for januar neste år. Skoleåret begynner i midten 

av august og slutter i midten av juni i det påfølgende år. Vær oppmerksom på at søknader som ikke oppfyller 

minimumsopplæringsperioden, ikke kan vurderes. 

Som praktikant på den norsk-tyske bikulturelle skole i Oslo venter deg: 

      Lede klassetimer under oppsyn. 

      Hjelpe til i arbeidet med lærerne som har ansvaret for deg. 

      Bidra aktivt til undervisningen med egne ideer. 

      Samarbeide med alle teams som er involvert i skolen. 

      Engasjement og fokus på utviklingshovedpunktene våre. 

      Forberedelse til våre prioriterte fag - spesielt  tysk som fremmedspråk eller 2.-språk (DaF/DaZ) og 

tyskspråklig fagundervisning (DFU). 

      Å støtte utenomfaglige aktiviteter. 

      Å være en del av skolehverdagen på DSO. 

Ideelt sett har du følgende profil: 

      Lærerutdanning med fokus på grunnskole eller videregående opplæring, helst allerede litt ut i 

studiet. 

      Første erfaring og / eller teoretisk kunnskap i DAF / DFU. 

      Tysk som morsmål. 

      Positiv innstilling og høy motivasjon. 

      Interesse for vårt tospråklige skolekonsept. 

      Vilje til å jobbe minst fire måneder i barnetrinnet eller minst to måneder i ungdomstrinnet og 

videregående opplæring. 

På slutten av praktikummet forventer vi i SEK 1 og 2 en tilbakemelding på dine erfaringer, enten skriftlig eller i 

samtaler med dine veiledere. Dette er også en forutsetning for en bekreftelse på et gjennomført praktikum. 

 

Vær oppmerksom på at praktikum på DSO er ubetalt og at vi ikke utsteder karakterer. Dessverre kan DSO ikke 

hjelpe til med å finne et sted å bo, men anbefaler å skjekke internettplattformerne 

finn.no, hybel.no og HousingAnywhere.com  

Etter bekreftelse av en praktikumsplass trenger vi følgende fra deg: 

      Politiattest 

      Helsesertifikat som ikke er eldre enn seks måneder 

 

Planlegging av søknadsprosessen for de neste ledige praksisplassene 
 

For 1. halvår av skoleåret (høst / vinter) 

      Innsending av søknadsdokumenter      Slutten av november året før 

      Skoleens svar til søkeren                         Januar 

      Forpliktelsende svar fra søkeren           Innen to uker etter bekreftelse 

http://finn.no/
http://hybel.no/
http://housinganywhere.com/


 

For 2. halvår av skoleåret (våren) 

      Innlevering av søknadsdokumenter     Frem til slutten av april året før 

      Skoleens svar til søkeren                        Senest i slutten av mai året før 

      Forpliktelsende svar fra søkeren           Innen to uker etter bekreftelse. 

 

Din søknad må inneholde: 

Et motivasjonsbrev som forklarer hvorfor du ønsker å gjennomføre et praktikum hos oss. 

 

Curriculum vitae (cv). 

 

Oversikt over absolverte kurs. 

 

Type, periode og krav til praktikumet (forskjellig fra bundesland til bundesland og universiteter eller høyskoler) 

 

Informasjon om hvor mange timer det skal undervises eller veiledet i, ønsket periode i henhold til 

praktikumsforordningen (vennligst vedlegg praktikantforskriften) 

 

Din e-postadresse, slik at vi kan varsle deg raskt, hvis nødvendig. 

 

Vennligst send søknaden til den respektive avdelingsleder: 

 

Annette Skoglunn (Grundschulleiterin) 

Tel: 90 26 94 45 

E-Mail 

Katharina Schlichtherle (Koordinator Ungdomstrinnet) 

E-Mail 

 

mailto:annette.skoglunn@deutsche-schule.no
mailto:%20katharina.schlichtherle@deutsche-schule.no

