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Informasjon om støtte og 

stipendordninger for språkopplæring

Eldrid Gaukstad



• Ca. 130 ansatte i Bergen og Tromsø

• Over 50 programmer og ordninger

• Diku skal bidra til utvikling av kvaliteten i 

norsk høyere utdanning og høyere 

yrkesfaglig utdanning, og til styrket

internasjonalt samarbeid og utveksling i hele 

utdanningsløpet

Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning



Språk : Spansk, Fransk og Tysk

Hvem kan søke: Alle offentlige ungdomsskoler og videregående skoler og 

private skoler (skoler kan søke sammen)

Hva søker man om? En språkassistent som bidrar med kompetanse inn i 

klasserommet i ni måneder.

Søknadsfrist: 21. februar 2021

Kontakt: Kari Ystebø

kari.ystebo@diku.no

Språkassistenter

mailto:kari.ystebo@diku.no


TROLLSTIPEND

Språk : Fransk

Hvem kan søke: Alle offentlige ungdomsskoler og videregående skoler 

og private skoler 

Hva kan man søke 

penger til?

Individuelt stipend for fransklærere og stipend 

for elevgrupper som vil på studieopphold i Frankrike. 

Søknadsfrist: 15. april 2021

Kontakt: Eldrid Gaukstad 

eldrid.gaukstad@diku.no

mailto:eldrid.gaukstad@diku.no


Språk : Tysk

Hvem kan søke: Elever på videregående skole mellom 15 til 17 år kan søke 

på ordningen.

Hva søker man om? Stipendet dekker reisen tur/retur fra Oslo til Tyskland, og 

oppholdet i Tyskland.

Søknadsfrist: 11. mars 2021 

Kontakt: Anna Lena Jammer

anna.jammer@diku.no

Sommerkurs i Tyskland

mailto:anna.jammer@diku.no


Språk : Russisk / Engelsk 

Hvem kan søke: Norske studenter ved en norsk høyere 

utdanningsinstitusjon vårsemesteret 2020 eller norsk 

statsborger og registrert student ved et utenlandsk 

universitet.

Hva søker man om? Norske studenter kan søke om stipend til utvalgte 

sommerskoler ved anerkjente universiteter i Russland.

Søknadsfrist: 31. mai 2021

Kontakt: Karoline Øisteinsdatter Opåsen

karoline.opasen@diku.no

Sommerskole i Russland

mailto:karoline.opasen@diku.no


Språk : Kinesisk

Hvem kan søke: Norske studenter, elever som tatt opp på norsk videregående 

skole eller som nylig har fullført norsk videregående skole.

Hva søker man 

om?

Du kan søke stipend for ett semester, et helt akademisk år eller 

søke om å få ta en hel grad i Kina.

Søknadsfrist: 10. februar 2021

Kontakt: Karoline Øisteinsdatter Opåsen

karoline.opasen@diku.no

Statsstipend til Kina

mailto:karoline.opasen@diku.no


Språk : Alle europeiske språk

Hvem kan søke: Offentlig og private godkjente barnehager, grunnskoler og 

videregående skoler 

Hva søker man 

om?

Individuell eller gruppeutveksling for elever, deltakelse på 

jobbskygging, kurs eller konferanser for ansatte, invitere 

eksperter til Norge eller gjennomføre undervisningsopphold i 

Europa.

Søknadsfrist: 29. oktober 2020 (det kommer flere)

Kontakt: erasmusplus@diku.no

Erasmus+ (2021-2027)

mailto:erasmusplus@diku.no


•https://diku.no/programmer/spraakassistenter

•https://diku.no/programmer/trollstipend

•https://diku.no/programmer/sommerkurs-i-tyskland

•https://www.utdanningiverden.no/land/russland/sommerskole-i-russland 

•https://diku.no/programmer/statsstipend-til-kina 

•https://diku.no/programmer/erasmus-2021-2027-mobilitet-for-elever-og-ansatte-i-skolesektoren 

https://www.utdanningiverden.no/
https://www.utdanningiverden.no/
https://www.utdanningiverden.no/
https://www.utdanningiverden.no/land/russland/sommerskole-i-russland
https://diku.no/programmer/statsstipend-til-kina
https://diku.no/programmer/erasmus-2021-2027-mobilitet-for-elever-og-ansatte-i-skolesektoren


www.diku.no

www.utdanningiverden.no

Takk for oppmerksomheten!


