


Freundschaft kennt keine Landesgrenzen, 
darum ist sie der wahre Friedenstifter. 

Vennskap kjenner ingen landegrense, derfor er 
det også den egentlige, sanne fredsskaper.

Max Tau



Den tysk-norske skolen i Oslo

Sporveisgata 20
N-0354 Oslo

Tel.: +47 22 93 12 20

www.deutscheschule.no

https://www.norsk.deutscheschule.no/videregaaende/


Skolehåndboken ønsker å tilby en oversikt over de forskjellige 
aspektene ved Den tysk-norske skolen i Oslo

Håndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om 
skolehverdagen.

Denne håndboken blir oppdatert en gang i året, for å framstille 
endringer i retningslinjer eller i hverdagshendelsene.

Spørsmål og kommentarer sendes vennligst direkte til 
sekretariatet (sekretariat@deutsche-schule.no).

Om Skolehåndboken 



Ursula Hohenstein
Forord av rektoren

…nysgjerrig på en annen skole? Interessert i et internasjonalt læremiljø?

Jeg gleder meg over å kunne gi deg et innblikk i særegenhetene til Den tysk-norske skolen i Oslo. Å føle 
seg godt mottatt og akseptert i et lite, men sterkt samfunn, å forstå hverandre på tvers av kulturell bakgrunn 
mens man bygger opp kompetanser, dette er erfaringer barna og ungdommene på Den tysk-norske skolen i 
Oslo gjør.

Med språkene tysk, norsk, engelsk og fransk åpnes dørene til vitenskap, næringsliv og kultur i Skandinavia, 
Tyskland og resten av verden. Et ekte alternativ til andre skoler.

Jeg inviterer dere til å utforske skolen vår. Dere og barna deres er hjertelig velkomne hos oss på Den tysk-
norske skolen i Oslo!

Hjertelig velkommen til den eneste bikulturelle 
skolen i Norge: Den tysk-norske skolen i Oslo (DSO)



Skoleutviklingsgruppen

Elevrådet

Styret

Foreldrearbeid

Skoleutviklingsgruppa (SEG) 
koordinerer bestemmelsene, 
gjennomføringen og evalueringen av 
planer for skoleutviklingen

Vi støtter og ønsker frivillig engasjement 
fra elevene på skolen vår 

Øverste avdeling av stiftelsen og 
ansvarlig for all forvaltning; velges av 
stiftelsesforsamlingen

Skolen

Skolen ønsker aktiv deltakelse av 
foreldrene velkommen  

SMU - Skolemiljøutvalg

SMU jobber for et godt skolemiljø og er 
representert ved elevene, foreldrerådet 

og skoleledelsen



Innledning

FAU

Arbeidsgrupper og andre foreldregrupper

Innholdsfortegnelse
Foreldrearbeid 

Kontaktinformasjon



Innledning

Foreldrene på skolen kommer fra mange forskjellige land og har svært forskjellige yrker, interesser og erfaringer. Vi 
foreldre ønsker å være ressurspersoner for skolen og våre barn.

Lærere og skoleledelse kan til enhver tid henvende seg til oss for å få støtte til prosjekter osv.



FAU
I begynnelsen av hvert skoleår velger alle klasser en foreldrerepresentant og en vararepresentant. 
Foreldrerepresentantene i de forskjellige klassene har dialog med klasselærer om saker som er av felles interesse 
for klassen. Dette er f.eks. organisering av sosiale aktiviteter, klasseturer og deltakelse i den årlige skoledugnaden. 
Foreldrerepresentantene er bindeledd mellom foreldre og skole og kontaktpersoner i konfliktsituasjoner mellom 
foreldre og lærere. 

FAU er sammensatt av de valgte foreldrerepresentantene fra de forskjellige klassene og møtes 3-4 ganger i 
skoleåret. Til møtene er skoleledelse og elevrådsleder invitert. Noen ganger informerer styremedlemmer og lærere 
om aktuelle temaer. I FAU-møtene diskuteres saker som angår hele skolen.

FAUs ledelse i skoleåret 2018/19 er delt mellom Astri Makita for barneskolen, Nina von Arx for mellomtrinnet 
(ungdomsskolen) og Boris von Hof for videregående skole. FAU-ledelsen har regelmessige møter med 
skoleledelse dvs. rektor. 



Noen arbeidsgrupper og andre foreldreprosjekter

• Skolehage:  Persilleparsellen i Geitmyra skolehage

• Støtteforeningen

• Skolehåndboken i samarbeid med skolen

• 17. Mai komité i samarbeid med skolen

https://www.facebook.com/groups/persilleparsellen/?fref=ts
https://www.norsk.deutscheschule.no/sekretariat-1/


Kontaktinformasjon FAU-ledelse
Astri Makita
astrileonore@hotmail.com
Tel.: + 47 469 16 545 
Nina von Arx
ninavonarx@gmx.net
Tel.: + 47 478 74 533
Boris von Hof
borisvh2002@yahoo.de
Tel.: +47 480 89 882

mailto:astrileonore@hotmail.com
mailto:ninavonarx@gmx.net
mailto:borisvh2002@yahoo.de


Innledning

Oppgaver

Medlemmer av SEG 2018/19 

Innholdsfortegnelse

Skolens utviklingsgruppe

Kontaktinformasjon



Innledning

Skoleutviklingsgruppa (SEG) koordinerer bestemmelsen, gjennomføringen og 
evalueringen av planer om skoleutviklingen.
Les mer om skoleutviklingsgruppa her!

https://static1.squarespace.com/static/599bd2b98fd4d24d1b0f444f/t/5b8e5b22352f53facc38b854/1536056106793/Leitbild+der+Deutschen+Schule+Oslo+Deutsch.pdf


SEG gir forslag til skolens utvikling og får oppdraget sitt fra skolekonferansen eller lærerkonferansen. Oppgaven til 
SEG er å fange opp fremtidige arbeidsområder, å fastlegge de nødvendige tyngdepunkter, å strukturere 
behandlingen av de kommende oppgaver, samle enkeltinitiativer og å sikre styrket åpenhet rundt skolens 
utviklingsarbeid.

Mål for 2018-2019: 
1. Forbedre resultatene på ‚nasjonale prøver’
2. Øke språkkompetansen i tysk- og norskspråklig fagopplæring
3. Fremme en inkluderende skoleutvikling
4. Forbedre kommunikasjonen i komiteene på skolen
5. Forbedre det sosiale miljøet for alle gjennom arbeidet til SMU (skolemiljøutvalget)
6. Øke identifiseringen med skolen ved hjelp av eksterne og interne skoletilbud

Oppgaver



Medlemmer 2018/19
Posisjon / Ansvar Navn

Prosjektrepresentant kultur Vegard Gundersen

Prosjektrepresentant Norsk samfunnsfag Erland Rogge

Prosjektrepresentant oppdatering læreplan Ariana Peterca

Prosjektrepresentant inklusjon Silke Stracke

Prosjektrepresentant undervisningsutvikling 
i grunnskolen

Annette Skoglunn

PQM Klaus Theune

Rektor Ursula Hohenstein

Prosjektrepresentant mediakonsept Beatrice Kulbe

Rådgivning:
Representant fra Skolemiljøutvalg

Birgit Korneliussen



Kontaktinformasjon

Rektor Ursula Hohenstein; ursula.hohenstein@deutsche-schule.no, Telefon 22 93 12 21 

mailto:ursula.hohenstein@deutsche-schule.no


Stiftelsen til «Den tysk-norske skolen i Oslo»

Oppgavene til styret

Styremedlemmer 2018/19  

Innholdsfortegnelse
Styret

Kontaktinformasjon



Stiftelsen til „Den tysk-norske skolen i Oslo“
Stiftelsen «Den tysk-norske skolen i Oslo» er en stiftelse etter norsk lov og er eier av Den tysk-norske skolen i Oslo 
og den tysk-norske barnehagen i Oslo. Stiftelsen har bl.a. som mål å drive skolen som en tysk-norsk bikulturell 
skole, og å gjøre det mulig for elever som behersker eller vil beherske tysk å få en skoleutdanning som gir dem 
både det tyske og det norske vitnemålet.

Øverste instans i stiftelsen, og ansvarlig for all forvaltning, er Styret som blir valgt gjennom stiftelsesforsamlingen. 
Stiftelsesforsamlingen arrangeres minst en gang i året og medlemmene består av alle foreldre og foresatte med 
minst ett barn på skolen eller barnehagen. Styret består for tiden av åtte medlemmer (inkludert medarbeider-
representanten) og representerer stiftelsen utad.



Styrets oppgaver
Oppgavene til Styret er fastsatte i stiftelsesvedtaket og omfatter spesielt:
• Ansettelse og oppsigelse av rektoren, lederen av barnehagen og de andre ansatte ved skolen og 

barnehagen
• Økonomisk planlegging og forvaltning
• Tilsyn til skolens utvikling
• Markedsføring og offentlig arbeid
• Bygningen / vedtak om bygging
• Generell organisasjon, f.eks. Skole- og barnehageordning
• Øvrige oppgaver i henhold til den norske privatskoleloven, i tillegg til oppgaver som barnehagedriver i 

henhold til den norske barnehageloven

https://static1.squarespace.com/static/559a6c1ce4b049903899f37c/t/5ae99c150e2e7203ffd7ceb8/1525259285740/DSO_Vedtekter+Den+tysk-norske+skolen+i+Oslo+-+2018.pdf


Styremedlemmer 2018/2019

Navn Posisjon / Ansvar
Florian Krumbacher Formann, juridiske spørsmål
Philipp Malkmus Nestformann, økonomi 
Nicole Njå Personal
Sezer Subasi Markedsføring og kommunikasjon
Ida Erstad Skolens utvikling
Christine Obmascher Arkitektur/bygg 
Richard Brand Representant for medarbeidere i Styret
Katja Maiwald Vararepresentant for medarbeidere i Styret
Knut Kroepelien Vara, juristiske spørsmål
Felix Leder Vara, IT

I skoleåret 2018/19 har Styret følgende medlemmer:



Kontaktinformasjon (Styret)

Foreldre, som er interessert i styrearbeid, er velkomne til å henvende seg til Anna Nordén. 

Styremøtene finner sted annenhver uke.

På møtene deltar regelmessig i tillegg også representanter fra den Tyske Ambassaden i Norge, Rektor, 
administrasjonslederen, barnehagelederen, AKS-lederen og internrevisjonen.

mailto:anna.norden@deutsche-schule.no


Innledning

Oppgaver

Medlemmer 2018/2019  

Innholdsfortegnelse
Elevrådet

Kontaktinformasjon



Innledning

Du kan lese mer om elevrådet på hjemmesiden.

https://www.norsk.deutscheschule.no/skolens-organer/


Oppgaver

Elevrådet er et bindeledd mellom elevene, lærere og skoleledelsen. Dessuten bidrar elevrådet til 
utforming av skolelivet gjennom arrangementer og representerer skolen på skolepolitiske 
seminarer og andre arrangementer.

Elevrådsmøtene finner sted regelmessig, én gang i måneden.



Medlemmer 2018/19
Klasse 1. Tillitselev 2. Tillitselev

5a Yrr Justus

5b Laura Oskar
6a Ella Martino
6b Julia Arif
7 Smilla Mårten

8a Martha Frederikke Hermann
8b Ana Seid
9 Ada Eric

10 Hannah Pernilla Lucienne
11 Hannah Helena
12 Anna Carla



Kontaktinformasjon

1. Elevrådsleder Anna Njå
Vara: Anna Prange Løberg

smvelevradet@deutsche-schule.no

mailto:smvelevradet@deutsche-schule.no


Innledning

Oppgaver

Kontaktinformasjon

Innholdsfortegnelse
Skolemiljøutvalget



SMU – Skole Miljø Utvalg
Ledelse Birgit Korneliussen, Sosiallærer 

SMU:

• Elever, foreldre og ansatte jobber sammen for et bra skolemiljø

Oppgaver:

• Styrke samarbeidet i skolemiljøet mellom elever, foreldre og ansatte ved Den tysk-norske skolen i Oslo

• Videreformidle forbedringsforslag av det fysiske og sosiale miljøet til skoleledelsen

• Overholde Lov om grunnskolen og videregående opplæring, samt Opplæringsloven 9a-2 til 9a-4

SMUs arbeid følger: 

• Strategiplanen til Styret til Den tysk-norske skolen i Oslo

• De pedagogiske kvalitetsrammer til tyske utenlandsskoler

• SMU samarbeider med alle avdelinger på skolen og rapporterer regelmessig til Styret



For deg og barnet ditt står kontaktpersoner ved behov til 
rådighet
• Inklusjonsgruppe

• S. Stracke

• Kompetanseteam
• Kolleger fra forskjellige fagområder for faglige, fremmepedagogiske og sosialpedagogiske utfordringer

• PPT gruppe
• Samarbeid med Psykologisk Pedagogisk Tjeneste (PPT) (rådførende)

• Sosiallærer
• Birgit Korneliussen

• Regelmessige møtetid for alle 
• Tidspunktene finner man i kalenderen på hjemmesiden
• S. Stracke og B. Korneliussen



Det pedagogiske oppdraget til skolen

Praktisk informasjon om skolen

Ledelsen

Innholdsfortegnelse
Skolen

Kontaktinformasjon

Grunnskolen

Mellomtrinnet (Ungdomsskolen)

Videregående

Språk



“Ved inngåelse av avtalen vil Norge og Tyskland opprette en 
tverrkulturell grunn- og videregående skole, der opplæring i 
de forskjellige fagene gis på tysk og norsk på grunnlag av 
tyske og norske læreplaner og hvor elevene etter fullført 
skolegang får både tysk og norsk vitnemål. Et felles tysk-
norsk tilbud på grunn- og videregående skoles nivå i Norge 
vil være et viktig bidrag til økt samarbeid mellom Norge og 
Tyskland innenfor kultur, språk, utdanning og næringsliv”.

30 nasjonaliteter er representert på skolen.

Den tysk-norske skolen i Oslo
Om DSO



Det pedagogiske oppdraget til skolen

Den tysk-norske skolen i Oslo ser på seg selv som et fellesskap, der elever, lærere og foreldre jobber tett sammen.

Vårt verdigrunnlag.

https://www.norsk.deutscheschule.no/oppdrag/


Den tysk-norske skolen i Oslo vil tilby elevene sine en akademisk krevende og fremmende utdanning, 
som er merket med følgende egenskaper:

• Undervisning med pensum på tysk, norsk og engelsk, som er anerkjent i både Tyskland, Norge og resten av verden
• Pensum som er relevant, utfordrende og betydningsfullt for et liv i dagens samfunn
• Støtte til å lære, som er tilpasset elevenes individuelle evner, medregnet støtte til å lære det tyske språket
• Fokus på det å tenke kreativt og kritisk, på å løse problemer og evnen til kompetent kommunikasjon med andre
• Et optimalt læremiljø
• Målrettet veiledning og individuell rådgivning

Den tysk-norske skolen i Oslo jobber for et omsorgsfullt og trygt miljø, ved:
• Å oppmuntre elever til å ha glede av å lære og å se på dette som en prosess som varer livet ut
• At alle behandler hverandre med respekt og verdsetter hverandre
• Å sette pris på respektfull og god omgang med hverandre
• Å motivere til at å lære føles relevant og er gøy
• Å ha åpen, ærlig og direkte kommunikasjon med hverandre



Posisjon / Fagområde Navn

Rektor Ursula Hohenstein
Nestrektor Joachim Lörscher
Administrasjonsleder Anna Nordén
Barnehageleder Christiane Pedersen
Grunnskoleleder Annette Skoglunn
Mellomtrinn- / ungdomsskoleleder Kersten Stemmer
Videregåendekoordinator Katharina Schlichtherle
Leder av Aktivitetsskolen og sosiallærer Birgit Korneliussen
Teknisk leder Bernd Luksch
Sekretær Cornelia Fiedler

Praktisk informasjon om skolen



DSO Ledelse 2018/2019

Ursula Hohenstein

Rektor

Annette Skoglunn

Barneskoleleder

Kersten Stemmer

Mellomtrinn- / 
ungdomsskoleleder

Katharina Schlichtherle

Videregåendekoordinator

Anna Nordén

Administrasjonsleder

Bernd Luksch

Teknisk leder

Birgit Korneliussen

Leder av AKS

Christiane Pedersen

Barnehageleder

Joachim Lörscher

Nestrektor



Opptak

Klasser 1-4

AKS/SAKS

Språk

Foreldrehåndbok Grunnskole

Innholdsfortegnelse
Grunnskolen

Kontaktinformasjon



Opptak
Frist til opptak for 1. klasse er 1. desember. Barn som har fylt 6 år innen 1. oktober, kan begynne i 1. klasse. Yngre 
barn kan søke om utsettelse hos PPT (utsatt skolestart etter Opplæringsloven §2-1, 3).

LINK til barneskolen.

https://www.norsk.deutscheschule.no/barnetrinnet/


Klasse 1-4
Vi følger læreplanen til delstaten Nordrhein-Westfalen, hhv. den norske læreplanen. Læreinnholdet er det samme 
som på en tilsvarende skole i Tyskland. Dette er forutsetningen for at elevene til enhver tid kan bytte til andre tyske 
utenlandsskoler og omvendt og at elever som kommer fra utlandet alltid kan få tilknytning til den samme type skole. 
Elevene får vurderinger og karakterer fra og med 1. klasse. 

AKS
Vi tilbyr heldagsskole med leksehjelp for klassene 1-4. 

https://www.norsk.deutscheschule.no/aks/


Ettermiddagsaktivitet –
AKS (Klasse 1-4) og SAKS (Klasse 5-7)

Et heldagstilsyn med leksehjelp tilbys 1.-7. klasse
SAKS
Ungdomsklubb

https://www.norsk.deutscheschule.no/saks/
https://www.norsk.deutscheschule.no/ungdomsklubben/


Språk
Tysk er hovedspråket i undervisningen og norsk blir undervist som morsmål og som fremmedspråk 2-3 timer per 
uke. For barn som kan bare litt eller ingen tysk, blir det tilbudt ekstrakurser. Engelsk blir undervist fra og med 4. 
klasse.

Språk på DSO.

https://www.norsk.deutscheschule.no/pedagogikkskole/


Foreldrehåndbok Grunnskole

Praktisk informasjon om grunnskolen fra A-Å finner du her:
Deutsch
Norsk

https://static1.squarespace.com/static/559a6c1ce4b049903899f37c/t/5afacca26d2a73b330f6283f/1526385829302/2018_Teil+7_Elternhandbuch+f%C3%BCr+die+Grundschule.pdf
https://static1.squarespace.com/static/559a6c1ce4b049903899f37c/t/5afc24edaa4a994bbedcd863/1526473968310/2018_Teil+7_Foreldreh%C3%A5ndboka+for+barnetrinnet.pdf


Kontaktinformasjon
Sekretariat Cornelia Fiedler, Telefon: +47 22 93 12 20; Mail: sekretariat@deutsche-schule.no

Grunnskolelederen:  Annette Skoglunn,  annette.skoglunn@deutsche-schule.no

mailto:sekretariat@deutsche-schule.no
mailto:annette.skoglunn@deutsche-schule.no


Opptak

Klasse 5-9

Språk

Innholdsfortegnelse

Mellomtrinn (ungdomsskole)

Kontaktinformasjon



Opptak
Etter å ha bestått 4. klasse blir elevene sendt videre til 5. klasse. Fra 5. til 8. klasse blir det jobbet i tre forskjellige
etapper i tyskundervisningen:

• Etappe 1 = Tyskundervisning med tyngdepunkt på å fremme språket
• Etappe 2 = Tyskundervisning med tyngdepunkt på skriftlig språk – og ‘geokulturelle’ kunnskaper
• Etappe 3 = Tyskundervisning med tyngdepunkt på styrking av litterære tekster og produksjon av tekster For å 

kunne undervise barna i riktig etappe, i forhold til deres behov, gjennomfører vi en språktest med alle barn. Barn 
som kommer fra andre skoler eller har annen språkbakgrunn må også ta denne testen. For å bli tatt opp i 5. 
klasse må barna minst ligge på nivå A2 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk.

Norskundervisning blir tilbudt som morsmålsundervisning og som fremmedsspråkundervisning. Det blir tatt hensyn 
til de forskjellige språklige prestasjonene, så langt dette går.



Klasse 5-9
Med opptak til 5. klasse kommer flere forandringer i forhold til grunnskolen. I tillegg til kontaktlæreren, underviser nå 
også faglærere de forskjellige fagene.

5. og 6. klasse kalles ‘orienteringstrinnene’ på Den tysk-norske skolen i Oslo. I denne tiden tilstreber skolen, 
gjennom organisatoriske og pedagogiske tiltak, å lette overgangen til ‘gymanset’, som formelt sett begynner 
allerede i 5. klasse. På slutten av 6. klasse gir vitnemålskonferansen en såkalt skolegangsanbefaling. Det blir tidlig 
holdt samtaler med foreldrene, slik at foreldrene vet hvilken skolegang skolen anbefaler for barnet. Elever som ikke 
får en ‘gymnasanbefaling’ forblir i samme klasse og blir vurdert etter deres plassering (‘realskole’ eller ‘hauptskole’).
Ungdomstrinnet.

Det arrangeres klasseturer på noen av trinnene.

https://www.norsk.deutscheschule.no/ungdomstrinnet/


Klasser 5-9

Tilbud om heldagstilsyn (Aktivitetsskole)

I 5.-7. klasse blir det tilbudt heldagsskole med leksehjelp.
SAKS

Fra og med klasse 8 blir det tilbudt en ungdomsklubb av Aktivitetsskolen. 
Ungdomsklubb

https://www.norsk.deutscheschule.no/saks/
https://www.norsk.deutscheschule.no/ungdomsklubben/


Språk
• Hovedundervisningen foregår på tysk
• Norsk morsmål og norsk fremmedspråk, i tillegg til samfunnsfag, blir undervist på norsk
• Engelsk som fremmedspråk fra og med 4. klasse
• Fransk som fremmedspråk fra og med 7. klasse
• Historie på engelsk fra og med 8. klasse, delvis på tysk



Kontaktinformasjon
Sekretariat, Cornelia Fiedler, tlf.: +47 22 93 12 20; mail: sekretariat@deutsche-schule.no

Mellomtrinn- / ungdomsskoleleder:  Kersten Stemmer,  kersten.stemmer@deutsche-schule.no

mailto:sekretariat@deutsche-schule.no
mailto:kersten.stemmer@deutsche-schule.no


Opptak

Klasse 10-12

Språk

Innholdsfortegnelse
Videregående

Kontaktinformasjon



Opptak
• Videregående har tre trinn – klassene 10, 11 og 12. 10. klasse gjelder som orienteringstrinn, 11. og 12. klasse 

som kvalifikasjonstrinn til Det Tyske Internasjonale Abitur (vitnemål).
• 9-klasse-elever ved Den tysk-norske skolen i Oslo blir automatisk forflyttet til 10. klasse dersom 9. klasse er 

bestått. Påmeldingsfristen for eksterne elever til 10. klasse er 1. mars. Spesielle regler er mulig i samråd med 
skoleledelsen.

• For opptak til videregående er vanligvis tyskkunnskaper på nivå A2 i henhold til Det felles europeiske 
rammeverket for språk nødvendig.



Klasser 10-12
Ettersom Den tysk-norske skolen i Oslo har vært en norsk-tysk bikulturell skole siden 2011, kan elevene få både det 
Tyske Internasjonale Abitur og det norske vitnemålet etter endt 12. klasse.

Les mer om våre undervisningsfag her.

Etter vellykket avslutning av 10. klasse erverver elevene „Realschulabschluss“ (Realskole vitnemål).

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2010-02-26-4/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
https://www.norsk.deutscheschule.no/videregaaende/


Klasser 10-12
10. og 11. klasse reiser på klassetur i et engelskspråklig område, henholdsvis til Berlin.
12. klasse var i dette skoleåret på klassetur i USA, under mottoet „US-amerikansk historie“.



Språk
• Hovedspråket i undervisningen er tysk
• Norsk morsmål, norsk fremmedspråk og samfunnsfag blir undervist på norsk
• Engelsk som fremmedspråk
• Historie på engelsk, delvis på tysk
• Fransk som fremmedspråk fram til 10. klasse. Etter visse forutsetninger kan fransk bli valgt bort fra og med 9. 

klasse.
• Fra og med 10. klasse: Oslo kommune tilbyr flere språk (små språkfag) i forskjellige norske videregående skoler. 

Den tysk-norske skolen i Oslo kan delta på disse programmene og flere elever gjør dette med suksess. Tilbudet 
består av undervisning på ettermiddagen (etter den vanlige skoleundervisningen) to ganger i uken, i språkene 
koreansk, mandarin, italiensk, polsk, japansk, russisk, latin og tegnspråk. 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sprakopplaring/tilbud-i-sma-sprakfag/


Kontaktinformasjon
Sekretariat, Cornelia Fiedler, tlf.: +47 22 93 12 20; mail: sekretariat@deutsche-schule.no

Videregåendekoordinator:  Katharina Schlichtherle, katharina.schlichtherle@deutsche-schule.no
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