
Internationella Skolorna 
(IS) i Düsseldorf ger med 
kursen ”Tyska i prak-
tiken” möjligheten att 
kombinera språkstudier 
med praktik i Tyskland.

2001 etablerade IS en fi-  �
lial i centrala Düsseldorf. 
Syftet var att stimulera in-
tresset för det tyska språ-
ket och öka förståelsen 
för den tyska kulturen. På 
plats i Düsseldorf  finns tre 
anställda, Erik Forsberg, 
Malin Carlstedt och Philip 
Witte som organiserar ut-
bildningar och hjälper stu-
denterna.

Erik har tidigare arbetat 
på UD i Sverige och Portu-
gal samt på Ikea i England. 
Malin är utbildad civileko-
nom på Handelshögskolan 
i Stockholm. Hon har läst 
kursen Tyska 1 i Köln och 
är därmed, precis som Er-
ik, tidigare student på sko-
lan. 

Ger goda möjligheter
Philip Witte är från Tysk-
land och har studerat ro-
manistik (franska), skan-
dinaviska språk, geografi 
och juridik på Kölns uni-
versitet. Hans intresse för 
det svenska språket väck-
tes under en rundresa i 
Sverige.

– Kombinationen av 
språkutbildning och prak-
tik anpassad efter indivi-
dens intressen och bak-
grund ger goda möjligheter 
att få till en förändring i sitt 
liv och ett arbete, säger Erik 
Forsberg på IS Düsseldorf.

Erik gick själv kursen i 
en av de första klasserna 
2003. Efter några år i Eng-
land återvände han till 
Tyskland för att utveckla 
verksamheten på IS Düs-
seldorf.

29-årige Christer Ajax-
son är ursprungligen från 
Karlstad men har växt upp 
i Stockholm. 

Han återvände för studier 
vid Karlstads Universitet 
(KAU) och för att återknyta 
till födelsestad och familj.

Jobb i Köln
Efter studierna fick han 
2007 jobb på Yahoo i Du-
blin, Irland. Den interna-
tionella miljön var stimu-
lerande och det var lätt att 
träffa folk. 

När det återstod några 
dagar på Christers kon-
trakt träffade han en tjej 
från Tyskland på företa-
get och blev förälskad. Han 
lyckades förlänga sin an-
ställning och det blev totalt 
ett år i Dublin. 

Flickvännen kom in 
på universitet i Bonn och 
Christer plockade då fram 
ett minne från Karlstad 
universitet. 

Ett anslag som var upp-
satt på universitetet om 
kursen ”Tyska i prakti-
ken”. Han sökte och kom 
in i juli 2008. Praktikplat-
sen blev på dagstidningen 
Rheinische Post i Düssel-
dorf.

– Jag tycker IS koncept 
är väldigt bra. Det under-

lättade för mig att komma 
in i språket och samhället. 
I dag läser jag gärna tid-
ningen Der Spiegel och ser 
debattprogram på tv.

Efter halvåret i Düssel-
dorf  fick Christer jobb på 
researrangören TravelTrex 
i Köln där 29-årige Christer 
nu arbetat i två år.

– Jag ser det här långsik-
tigt och tänker mig att stan-
na länge. Jag lever mitt liv 
här. Köln är dessutom en 
av de bästa städerna i värl-
den om du är intresserad av 
musik.

Praktiken gav jobb
Mats Lindgren är 27 år och 
kommer från Gävle. Han 
har arbetat med flera in-
ternationella projekt runt 
om i Europa och därige-
nom träffade han sin tyska 
flickvän. 

Till 2009 arbetade han 
sedan vidare med interna-
tionella projekt på en kul-
turorganisation i Gävle. 
Relationen bestod och må-
let blev att flytta till Tysk-
land och bygga upp ett liv 
där.

– Jag kände att jag be-
hövde bli bättre på tyska 

och hittade IS Düsseldorf  
på internet, säger Mats. 
Kombinationen att lära sig 
språket tillsammans med 
praktik verkade bra och 
jag sökte och kom in hös-
ten 2010.

Mats har alltid gillat att 
skriva och ville utveckla 
det. Praktiken gjorde han 
på kommunikationsbyrån 
Nordis i Essen där han stor-
trivdes. En av de anställda 
slutade under praktiktiden 
och Mats fick hoppa in i fle-
ra av byråns projekt. Efter 
praktiktiden erbjöds han 
fast anställning som pro-
jektmedarbetare.

– Utbildningen har hjälpt 
mig jättemycket och de som 
är intresserade av att lära 
mer om Tyskland och det 
tyska språket bör ta reda på 
mer om IS Düsseldorf.

I senare nummer av 
NWT:s Arbete & Ekonomi 
återkommer vi i ett repor-
tage till skolan och följer 
en av studenterna som har 
anknytning till Värmland 
genom sina föräldrar och 
övrig släkt.

Per-Ola KarlssOn
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språkstudier öppnar för arbete i Tyskland

 Kommunikationsbyrån Nordis chef Peter Marx (till vänster) tillsammans 
med svenske medarbetaren Mats Lindgren som efter praktik och språkstu-
dier på Internationella skolorna i Düsseldorf fick fast anställning Essen.

Christer Ajaxson från Karlstad har jobbat hos researrangören TravelTrex 
i Köln under två år och här är han framför stadens domkyrka som är en av 
Tyskland mest kända byggnader.

Trion Erik Forsberg, Malin Carlstedt och Philip Witte organiserar utbildningarna och hjälper studenterna till rätta på på IS Düsseldorf. Erik har tidigare arbetat på UD i Sverige och Portugal samt på              Ikea i England. Malin är utbildad 
civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Philip Witte är från Tyskland och har studerat skandinaviska språk på Kölns universitet. Hans intresse för det svenska språket väcktes under en                         rundresa i Sverige.
 foTo:Per-ola KarlssoN  

fakta

Internationella 
skolorna (IS)

IS är en stiftelse knuten till  ●

Folkuniversitetet. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm och utöver 
filialen i Düsseldorf finns verk-
samhet i Barcelona och Aix-en-
Provence i Frankrike. Skolorna i 
Barcelona och Düsseldorf erbju-
der svenska deltagare kostnads-
fria och CSN-berättigande kurser.

I samarbete med Braheskolan- ●

Visingsö folkhögskola ges i Düs-
seldorf utöver Tyska i praktiken 
även kurser i nybörjartyska och 
tillsammans med Mälardalens 
högskola utbildningen ”Tyska i 
Köln”. ”Tyska i praktiken” och 
”Tyska i Köln” innebär en termins 
heltidsstudier med kursstart två 
gånger per år.

Mer information om IS finner  ●

du på: http://www.is.se

fakta

Tyskland och Nordrhein-Westfahlen
Tyskland är Europas största ekonomi och en av Sveriges   �

viktigaste handelspartners. Delstaten Nordrhein-Westfahlen 
är Tysklands befolkningstätaste med nära 18 miljoner invå-
nare.

Förutom delstatshuvudstaden Düsseldorf ryms även Tysk-
lands fjärde stad Köln och hela Ruhr-området med storstä-
derna Dortmund, Essen och Duisburg.

fakta

Tyska i  
praktiken

Folkhögskoleutbildning-  �
en ”Tyska i praktiken” är 
ett alternativ till akademis-
ka studier i tyska. Kursen 
vänder sig till dig som fyllt 
18 år och som läst tyska 
steg 3 eller motsvarande. 
Kursen ges i samarbete 
mellan Braheskolan-
Visingsö folkhögskola och 
IS Düsseldorf.

25 deltagare erbjuds var-
je termin möjlighet att för-
djupa sina kunskaper i det 
tyska språket kombinerat 
med arbetslivserfarenhet 
från en individanpassad 
tysk praktikplats. Nästa 
kursstart är den 4 juli.

All information du behö-
ver finns på: http://www.
is-duesseldorf.com


