
Kjære foreldre og foresatte, 

 

Velkommen til skoleåret 2018/19. 

 

Jeg håper dere alle hadde en fin og avslappende ferie. Etter denne fantastiske sommeren vil det 

sikkert være lettere å komme tilbake til skolehverdagen. 

 

Først ønsker jeg å informere om noen endringer, nye lærere og kommende arrangementer. 

 

Våre 19 klasser undervises i år av 39 lærere. Blant dem er syv nye: Marlena Knecht og Karoline 

Heimbach i grunnskolen, Silke Ellinghaus (tysk, kjemi), Hendrik Lang (matematikk, biologi), Nils Roth 

(fysikk, geografi) og Daniel Pommée (engelsk og sport) i ungdoms- og videregående skole. Fram til 

Britt Elin Sandblåst er tilbake, vil Fanny Østmo da Costa vikariere i norsk og samfunnsfag. Anke 

Schellenberger (tidligere Schmidt) er også tilbake noen timer i uka. 

 

Noen klasser får nye kontaktlærere, og i år ser oversikten slik ut: 

Klasse Kontaktlærer 

1a Wiebke Walten (Wal) 

1b Monique Zernigal (Zer) 

2a Karolina Heimbach (Hei) 

2b Sandra Hollacher (Hol) 

3a Monika Stender (Ste) 

3b Annette Skoglunn (Sko) 

4a Silke Stracke (Stk) 

4b Tanja Braadland (Bdl)/ Marlena Knecht (Kne) 

5a Nils Roth (Rot) 

5b Hendrik Lang (Lan) 

6a Kersten Stemmer(Stem) 

6b Elisabeth Bramsiepe (Ba) 

7 Ariana Peterca (Pet) 

8a Dagny Nystuen (Ny) 

8b Daniel Pommée (Pom) 

9 Richard Brand(Br) 

10 Dörte Obst (Ob) 

11 Silke Ellinghaus (Ell) 

12 Katharina Schlichtherle (Se) 
 

Nytt av året er det også at samfunnsfag i ungdomsskolen og videregående har satt opp grupper for 

elever som enda ikke behersker norsk så godt. Faget kalles SamF og undervises av Erland Rogge. 

Innholdet følger skolens interne/norsk læreplan. 

 

Onsdag den 22.08. gleder vi oss til å hilse 41 nye førsteklassinger velkommen. Kafeteriaen vil være 

stengt for elevene denne dagen. Men i det nye skoleåret fortsetter vi med å holde kafeteriaen åpen i 

storefri. Her kan elevene kjøpe småretter (rundstykker, brezel eller yoghurt) eller varme sin 

medbrakte mat i mikroovnene, om de ønsker det. Foreløpig har vi kun mulighet til å ta imot 

kontanter, men vi jobber med en kortløsning, og vil informere når det er på plass. 

 



I ledergruppa på skolen har vi også noen små endringer. Katharina Schlichtherle er nå ansvarlig for 

videregående (Oberstufe/Sekundarstufe II) og vikarplanen på skolen. For ungdomstrinnet 

(Sekundarstufe I) er Kersten Stemmer kontaktperson. Han vil også ha It’s learning i sitt 

ansvarsområde. Hendrik Lang tar seg av IT og timeplanlegggingsprogrammet WebUntis. 

 

DSO har et svært viktig besøk i begynnelsen av skoleåret, Bund-Länder-Inspektion (BLI) fra 10.-

14.09.2018. 

Representanter fra de tyske myndighetene kommer da og vurderer skolens utvikling / undervisning. I 

etterkant tildeles man som regel kvalitetsstempelet "Excellent German School Abroad/ Exzellente 

deutsche Auslandsschule" – noe vi håper å oppnå i år igjen. Dette har stort fokus hos oss om dagen, 

og vi jobber hardt for å tilfredsstille kravene til inspektørene. 

For dem som ønsker flere detaljer, ønsker jeg hermed å invitere alle foreldre og foresatte til et åpent 

møte torsdag 06.09. kl 17.00 i Pilestredet 75c. 

 

Vi deltar igjen på den nasjonale anti-mobbing-uka som finner sted fra 03.-07.09.   

Fra 15.-19.10. arrangerer vi en ‘forebyggingsuke’, der alle klassetrinn jobber med forskjellige temaer 

og vi får besøk av eksterne eksperter. 

 

De ansatte på skolen har planlagt et skoleinternt seminar 25./26.10., der temaet er arbeidsmiljø og 

forebyggende helse. Skolen er derfor stengt fredag 26.10., men AKS tar imot barn i en 

‘beredskapsgruppe’, dersom det er nødvendig. 

 

Det var alt for i dag. 

Jeg ønsker alle et godt, innholdsrikt og fint skoleår. 

 

Med vennlig hilsen 

 

U. Hohenstein 


