
 

Pressemelding  

Mehr Deutsch, bitte: Regjeringen styrker tysk-norsk utdanning i Oslo 
gjennom økt støtte i RNB 2019 

Oslo, 14. mai 2019 
 
Den tysk-norske skolen og barnehagen i Oslo kan juble over at de i dag er ett skritt nærmere en samlet lokasjon 
for sine rundt 400 barn og 70 ansatte i skolen, barnehagen og aktivitetsskolen. Nå gjelder det at tyske og 
norske myndigheter, inkludert byrådet i Oslo kommune, spiller på lag. 
 
- Vi er svært glade over at regjeringen viser handlekraft og legger til rette 
for en fremtidsrettet løsning, og øker støtten til skolen til 7 millioner NOK i 
revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi ser nå frem til at også politikerne i Oslo 
raskt bidrar til å sikre skolens fremtid, gjennom å avklare regulering av 
Myrens-prosjektet til skoleformål, sier Knut Kroepelien, styreleder ved Den 
tysk-norske skolen i Oslo.  
 
- Den tysk-norske skolen i Oslo er viktig for samarbeid mellom Norge og 
Tyskland innenfor næringsliv, utdanning, språk og kultur. I fjor forlenget 
begge land den bilaterale avtalen for skolen. Jeg er veldig glad over at 
samarbeidet om skolen styrkes videre nå gjennom økt finansiering til 
skolen", sier Alfred Grannas, Tysklands ambassadør til Norge. 
 
Skolen finansieres hovedsakelig av den norske og tyske stat. Avtalen 
mellom Norge og Tyskland regulerer foreldrebidraget etter reglene for 
privatskoler i Norge. 

 
Skolen har lenge vært på utkikk etter større lokaler sentralt i Oslo. Myrens verksted befinner seg ved Akerselva 
på Sagene, og viser seg å kunne fylle de fleste krav til plass, grøntarealer og utviklingsmuligheter skolen og 
barnehagen har behov for. På dette grunnlaget har stiftelsen søkt den tyske stat om 50 mill. NOK i byggetilskudd. 
Søknaden kan imidlertid ikke ferdigbehandles så lenge reguleringen gjennom Oslo kommune ikke er avklart. 
Leiekontraktene for nåværende lokaler i Pilestredet 75c og Sporveisgata 20 går ut i hhv. 2020 og 2022. Dersom 
reguleringen av Myrens verksted ikke snarest blir avklart, går vi glipp av den siste muligheten til å flytte inn i 
adekvate lokaler. 
 
Også Petrine Vinje og Frauke Muth, to foreldre ved skolen, gleder seg over de gode nyhetene. - Vi er takknemlige 
for at regjeringen nå bidrar med økt støtte og har tro på at Oslo kommune vil følge etter med de nødvendige 
tillatelser. 

 
- Løsningen må komme på plass før sommerferien for sikre kontinuerlig drift. Dette haster hvis vi skal kunne 
underskrive avtalene i tide, sier Knut Kroepelien. Vi ser frem til videre tett og positiv dialog med byrådet. 

Kontakt: Sezer Subasi, Styremedlem, mobil: 466 93 828, mail: styret@tysk-norske-skolen.no 

Fv: Hall 
FAKTA: Den tysk-norske skolen i Oslo 
 

 Skolen (trinn 1-12) og tilhørende barnehage har rundt 320 elever og 85 barnehagebarn. 

 Skolen følger norsk og tysk læreplan og gir både norsk og tysk vitnemål fra videregående skole. 

 Barna har 1/3 tyske foreldre, 1/3 norske foreldre og 1/3 med blandet bakgrunn. Skolen har elever 
fra 30 nasjoner. 

 Hovedbase i Sporveisgata 20, tidligere Hegdehaugen skole, og i Pilestredet 75c. 

 Startet med ti elever i 1980 for barna til de ansatte ved den tyske ambassaden og medarbeidere 
ved NATO-hovedkvarter Nord. 

 Skolen mottar 54,4 prosent av tilskuddssatsen pr. elev i privatskoler fra norske myndigheter.  

 Tyskland bidrar også med tilskudd og lærere fra Tyskland, men det kan ikke økes på grunn av tysk 
lovgivning. 

 Skolen har ikke anledning til å kreve høyere foreldrebidrag (skolepenger) enn det Privatskoleloven 
tillater. Dette utgjør i dag 15 prosent av tilskuddssatsene for en skoleplass i kommunen. 

 

Fv: Hallstein Bjercke (V), Espen Andreas Hasle (KrF), 
Aina Stenersen (FrP), Eirik Lae Solberg (H), Ursula 
Hohenstein (rektor), Alfred Grannas (Tysklands 
ambassadør til Norge) og Knut Kroepelien 
(styreleder) 
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