
 

 

 

DEUTSCH GEMEINSAM – TYSK I FELLESSKAP 

TYSKKONKURRANSE FOR NORSKE VIDEREGÅENDE SKOLER 

Også i skoleåret 2018/2019 inviterer den østerrikske, den sveitsiske og den tyske ambassaden og 

Goethe-Institut Norge elever som lærer tysk som fremmedspråk ved en norsk skole til å delta i 

språkkonkurransen 

DEUTSCH GEMEINSAM – TYSK I FELLESSKAP 

De tre tyskspråklige ambassadene og Goethe-Institut gjennomførte denne konkurransen de siste 

skoleårene og mange meget gode bidrag ble belønnet med flotte premier. 

HVEM KAN DELTA? 

Elever ved videregående skoler med studiespesialisering. Konkurransen er åpen for alle nivåer. 

HVA ER OPPGAVEN? 

Norge er gjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019 og presenterer seg med sloganet «Der Traum 

in uns». Vi ønsker derfor bidrag om dette temaet.  

Oppgaven kan utføres som et samarbeid mellom opptil tre elever eller som et individuelt arbeid. 

Bidrag innlevert av grupper som består av flere enn tre personer kan vi dessverre ikke ta hensyn 

til. Vi ber tysklærerne om å drive veiledning for elevene hvis dette er mulig. 

HVILKE FORMATER ER MULIGE? 

En tekst-, lyd- eller videopresentasjon (f.eks. en stil, en sketsj, et skuespill, en debatt, et foredrag, 

en sang). Det innsendte bidraget må være et selvstendig arbeid som ikke krenker noen 

opphavsrett. 

INNLEVERING 

Vennligst send presentasjonen og det vedlagte påmeldingsskjemaet via https://wetransfer.com/ 

til miriam.hennig@bmeia.gv.at innen 1.4.2019.  

KÅRING AV VINNERNE 

En jury med representanter fra den østerrikske, den sveitsiske og den tyske ambassaden, Goethe-

Institut Norge og Fremmedspråksenteret vurderer oppgavene og kårer vinnerne. Juryen vil ta 

hensyn til hvor lenge elevene har lært tysk på skolen. 

PREMIER 

Som tidligere år venter det flotte premier. 

 

 

 



 

Vi takker våre sponsorer: 

 

       

 

                         

 

                                        

 

                 

 



 

 

 

 

DEUTSCH GEMEINSAM – TYSK I FELLESSKAP 

PÅMELDING 

Deltakere 

 

Etternavn Fornavn E-post Alder Klasse År tyskundervisning 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

 
Skole:     Skolens navn: ________________________________________________  

    Adresse: ______________________________________________________  

Postnummer: ________________________________________________  

    Sted: _________________________________________________________  

 

Tysklærer:    Navn: ________________________________________________________  

E-post: _______________________________________________________ 

    Telefon: ______________________________________________________  

 

Bidrag:    Tittel: _________________________________________________________  

 
□ Sketsj   □ Foredrag   □ Skuespill  □ Annet 

□ Debatt  □ Sang   □ Stil  

 



 

Vi samtykker i at den tyske, den østerrikske og den sveitsiske ambassaden og Goethe-

Institut Norge kan bruke / dele vårt bidrag på deres nettsider og sosiale medier. 

 

Bidragets tittel: ______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Underskrift elev     Underskrift foreldre eller foresatte 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Underskrift elev     Underskrift foreldre eller foresatte 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Underskrift elev     Underskrift foreldre eller foresatte 

  

 


