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Student i ny by 
 

Du er ny student i Berlin, og ivrig etter å komme i gang 
med det praktiske? Du står fast i havet av banker, 
mobilabonnement og bürgerämter, og trenger bare litt 
tips? Du ønsker å være aktiv i Berlin og treffe andre 
nordmenn? Les videre! Dette er noen smarte tips vi i 
ANSA Tyskland Øst har ført sammen til deg. 
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Boligsøk i Berlin kan være en prøvelse, men det kan også gå veldig lett. Det beste er om 
man reiser ned i god tid før studiestart, og setter av noen dager/uker til visninger. Man må 
bestemme seg om man vil bo i kollektiv eller for seg selv. Det å finne et rom i et kollektiv 
går som oftest raskere og blir billigere. Hvis man ikke rekker å finne et sted før studiestart 
har Berlin mange AirBnb-leiligheter man kan bo i før man finner noe langvarig.  
 
De fleste studenter finner seg et rom via wg-gesucht.de. Her kan man selv lage en profil 
som søkende, og klikke seg inn på andre som tilbyr rom. Det er mange om beinet, så det å 
søke på flere rom samtidig er et lurt tips. Noe som er viktig og kanskje en avgjørende 
faktor når det gjelder wg-gesucht, er å skrive en beskrivelse av deg selv og mailen du 
sender rundt, på tysk. Gjør den litt morsom og annerledes, det er viktig å skille seg litt ut. 
Også å være først ute, er et godt tips- som oftest velger de som har lagt ut annonsen de 
søkerne som sender mail først. 
 
For kortere eller lengre besøk kan man også prøve seg på å kontakte nordmenn som leier 
ut sine leiligheter her i Berlin. Et eksempel er å spørre i gruppen “norsk i berlin” på 
facebook eller kontakte ANSA Berlin direkte. Dette er ikke primært en plattform for 
boligformidling, men i ny og ne blir leiligheter eller rom stående tomme. Også “wg zimmer 
wohnung in berlin room flat apartment rent” eller “WG-zimmer & Wohnungen Berlin” er 
facebook sider hvor det blir lagt ut leiligheter og rom i kollektiv.  
 
En annen mulighet er gjennom Studentenwerk Berlin: http://www.studentenwerk-
berlin.de/ 
De har leiligheter og rom i hele Berlin, men også her bør man være tidlig ute! Spesielt 
leilighetene er ønsket av mange og ventelisten kan være på 1-2 år.  
 
Så er det andre utleiere som spesialiserer seg på å leie ut til studenter, et av dem er f. eks 
Studentendorf Adlershof. Her er det viktig å passe på at beliggenheten er på kanten av 
Berlin, og man trenger oppimot en time til sentrum. Studerer man derimot i Adlershof er 
dette topp.  
Det positive med et rom i en slik studentby er at de ofte er veldig snille mot oss 
utenlandsstudenter. I motsetning til det frie boligmarkedet er det ikke like mye byråkrati, 

 

Boligsøk 

http://www.studentenwerk-berlin.de/
http://www.studentenwerk-berlin.de/
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og det eneste “papiret” du trenger er immatrikulasjonsbeviset ditt. Slike studentbyer 
finnes det flere steder i Berlin: 

• Treptower Park: http://eba51.de/ 
• Studentendorf Schlachtensee: http://www.studentendorf-berlin.com/schlachtensee 
• Studentendorf Adlershof: http://www.studentendorf-berlin.com/adlershof 
•  

Hvis man vil inn på det frie boligmarkedet bør man ha papirene i orden og være forberedt 
på litt jobb. Det tilsvarer et søk via norske Finn.no, men man skal passe på. Det er mange 
som lager falske profiler, så hvis man støter på noen som tilfeldigvis ikke er i Berlin og som 
skal sende nøkler i posten etter å ha fått depositum - da er det trolig svindlere. Altså: alltid 
se leiligheten før man takker ja. Når det er sagt er det mange flotte leiligheter på 
markedet. Man stiller på lik linje med tyskere og de forlanger ofte å se ganske mange 
papirer bare for å slippe deg inn i søknadsprosessen. Bevis for at du har betalt regelmessig 
til forrige utleier og lønnslipp for de siste tre måneder er ofte standard, mange vil også ha 
dine kredittopplysninger (Schufa-Auskunft) og foreldres underskrift på at de betaler hvis 
du ikke klarer. Husk på at man skal tjene (eller få av lånekassen) minst tre ganger leieprisen 
i de fleste tilfeller. 
Er man student og vil inn på det frie boligmarkedet kan man prøve via såkalte 
“Bauwohnungsgenossenschaft”. De tar i de fleste tilfeller ikke ekstra penger, men søker for 
deg. Hvis man i tillegg går til Bürgeramt og skaffer seg bevis på at man har krav på 
«sosialbolig» (helt vanlige leilighet avholdt de som er studenter eller tjener lite), kan man 
få flotte leiligheter til lave priser (forutsett at man har lav inntekt/studielån). Dette 
dokumentet heter Wohnungsberechtigungsschein og det tar noen uker før man får det. 
 
Sider som ligner norske finn.no: 

• immobilienscout24.de 
• immowelt.de 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnung – Leilighet 
Wohngemeinschaft (WG) – bofellesskap/kollektiv 
Warmmiete – leie inkl. strøm og varme 
Kaltmiete – leie uten strøm og varme 
Zwischenmiete – leie for et begrenset tidsrom (som oftest 
1–6 mnd.) mens den egentlige leieren er borte. 

 

http://www.studentendorf-berlin.com/adlershof
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Når du flytter til Tyskland, må du melde den tyske adressen din ved Bürgeramt innen ti 
dager etter at du er  
ankommet byen. Du må ha med deg passet ditt og navn og adresse til utleier. (Helst 
leiekontrakten i kopi). Det beste er også å ta med dokumentet som heter Muster: 
Einzugsbestätigung des Wohnungsgebers (Vermieter). Dokumentet ligger på 
https://service.berlin.de/dienstleistung/120686/. Dokumentet må være fylt ut av din 
landlord(som vet veldig godt hvordan det skal fylles ut), og har du dette med skal det ikke 
bli et problem å registrere seg. Dokumentet du får fra Bürgeramt trenger du for å åpne 
bankkonto, tegne telefonabonnement o.l. Det er ofte lang ventetid ved Bürgeramt, så 
planlegg å gjøre dette så fort du har fått et fast sted å bo. Dra tidlig om morgenen (gjerne 
en time/halvtime) før Bürgeramt kontoret du skal til åpner, eller bestill time over nettet. 
 
Hvis du er her som utvekslingsstudent, eller av en annen grunn er her på kort opphold 
lønner det seg kanskje ikke å melde flytting. Man kan da ikke åpne bankkonto eller få 
mobilabonnement. Uansett må du ikke melde flytting i Norge, for da faller dine rettigheter 
i folketrygden bort. Gjør du dette har du ikke lenger krav på norsk folketrygd og med det 
helserettigheter her i studielandet.  
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Bank 
 
Når det kommer til bank er det mange å velge mellom. Her bør man lese litt om de største 
og finne ut hva som passer en selv best. Noen av bankene har også egne studentkontoer, 
noe som kan være lønnsomt som student. De største er Sparkasse, de har veldig mange 
filialer og minibanker spredt utover Berlin. Deutsche Bank har også greie bankavtaler, og 
her kan man ta ut penger i alle “nabobankene”, Commerzbank, Berliner Bank, Postbank 
etc. Det finnes også banker som spesialiserer seg på noen faggrupper, f. eks apoBank for 
medisinere. Det er lønnsomt å åpne en bankkonto i Berlin, hvis man skal være her en 
stund. Utgiftene er for det meste minimale, og det kan bli dyrt å ta ut penger på det norske 
visakortet sitt. I tillegg er det mange butikker som ikke tar visa! Ofte trengs også et tysk 
bankkort for småting som vaskeautomater eller billettkjøp hvis ikke man har mynter for 
hånden, og ikke minst kreves en tysk bankkonto for å åpne et mobilabonnement. Ps. 
Tyskland er ikke kommet like langt når det kommer til kortbruk, mange steder kan man 
fortsatt bare betale kontant.  
 

Mobil 
 

Hvis du vil ha et pakkeabonnement funker winsim.de veldig bra. Ellers kan man kjøpe 
kontantkort hos de fleste store aktører som har filialer rundt omkring, slik som o2, eplus, 
vodafone etc. Dette lønner seg som regel ikke hvis du vil ha mobilnett, da det fort kan bli 
dyrt.  
Psst! Har du ikke mobilt nett tilbyr BVG nå gratis wifi på mange av sine stasjoner.   
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Her i Berlin har man ikke fastlegesystemet slik man har i Norge. I stedet går du direkte til 
spesialist eller allmennlege. Det kan være lurt å ringe og bestille time på forhånd, men det 
går helt fint å komme spontant også - bare sjekk åpningstidene og vær forberedt på 
ventetid. For å finne legen du trenger i ditt nærområde, kan du bruke denne siden: 
http://www.aerzte-berlin.de/_php/therapie30/fach.php3. Her kan du også velge ønsket 
språk, det finnes til og med leger som snakker norsk! Husk å ta med HELFO-kortet og pass. 
I tyskland skilles det mellom statlig og privat forsikring. Gå derfor til en lege som tar imot 
statlig (gesetzlich) forsikrede pasienter, da vil legebesøket ofte bli gratis. Med HELFO-
kortet har du rett på lik behandling som tyskere selv, du må bare belage deg på å fylle ut en 
del papirer. 
 
Trenger du å gå til lege utenom åpningstidene, har sykehusene ofte en slags 
legevaktfunksjon. Det finnes også legekontorer som har åpent på kvelden eller 24 timer i 
døgnet. Er det akutt skal du ringe 112.  
 
Tannlegebesøk faller også som regel inn under HELFO-kortet, dvs. rutinekontroll er her 
gratis! Her må du også bestille time på forhånd. Hvis du vil ha en norsktalende tannlege 
kan Herr Kretschmar anbefales: http://kretschmar-dent.de/team/ 
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Jobb 

Ifølge EØS-avtalen har norske statsborgere rett til å søke og å ta arbeid i EU-land uten 
noen spesiell arbeidstillatelse. Som arbeidstaker vil du da ha de samme rettighetene som 
borgerne i landet har når det gjelder lønn, arbeidsbetingelser, yrkesopplæring, trygder og 
medlemskap i fagforeninger. Eventuell familie vil også kunne slå seg ned i det aktuelle EU-
landet med de samme rettigheter. 

For mer detaljert informasjon om hvert enkelte EU-land anbefaler vi de å ta kontakt med 
ANSAs sosialrådgiver eller EURES (European Employment Services), som er et 
samarbeidsnettverk mellom de europeiske arbeidsmarkedsmyndighetene. EURES er en av 
NAV sine tjenester, og de gir informasjon om arbeidsvilkår, samt rekrutteringsbistand til 
arbeidssøkere. Sjekk NAV sine nettsider for mer informasjon.  

 

Forsikring 

ANSA Studentforsikring er en komplett forsikring for deg som studerer i utlandet. Med 
ANSA Studentforsikring får du blant annet innboforsikring i studielandet, sykeforsikring og 
45 dagers reiseforsikring utenfor studielandet til en studentvennlig pris. Mer informasjon 
om forsikringen kan du finne på: http://www.ansa.no/forsikring/ 
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Skal du ta turen til Berlin for å bedre tyskkunnskapene dine, er det mange veier å gå. Det 
finnes utallige språkskoler, noen dyrere enn andre, men dette har noe med sosial tilbudet 
som tilbys gjennom språkskolen.  
 
Goethe Instituttet i Berlin er den mest anerkjente språkskolen i Berlin, men denne 
språkskolen er også veldig dyr sammenlignet med de andre språkskolene. Her kan du 
derimot lære tysk på et førsteklasses nivå, med fantastiske lærere som lærer deg tysk på 1-
2-3. Goethe er et godt utgangspunkt om tyskkunnskapene ikke er på det sterkeste, og det 
er også en språkskole hvor det sosiale står utrolig høyt. De kjører guider rundt i hver enkel 
bydel i Berlin, også mange sosiale arrangementer, som Stammtisch hver onsdag.  
 
Deutsche Akademie er en språkskole som tilbyr tyskundervisning for en veldig billig penge. 
Her betaler du kun 250 euro for en måned. Det er mye positiv feedback fra Deutsche 
Akademie, men det er mange som synes det er et dårlig sted å starte tysk læringen. Etter 
noen måneder på andre språkskoler, kan Deutsche Akadamie være et bra sted å fortsette 
med tysken.  
 
F+U Academy of Languages er også en veldig bra språkskole. Den tilbyr de ulike tysk 
testene som en nødvendig for å komme inn på universitetene i Tyskland. Den ligger også 
midt i byen, og er veldig lett å komme seg til, uavhengig av hvor du måtte bo.  
 
Mer info om hvor god i tysk du må være for å studere her finner du på universitetenes egne 
sider, men for de flest studier på tysk kreves et C1-nivå. Skolene skriver også hvilke 
språktester som godkjennes, her er det ofte et utvalg å velge mellom. DSH (tilbys ofte av 
universitetet du lander på), Test-Daf, Goethe-Zertifikat etc. 
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Som student ved de fleste offentlige og private universiteter/høyskoler er treningstilbudet 
variert og bredt. De største universitetene, Humboldt, Freie og TU tilbyr alle studenter 
(også ved andre skoler) en rekke kurs fra klassisk styrke og kondisjonstrening til dansekurs 
innenfor de fleste stiler. Man betaler per kurs og per semester. Prisene ligger mellom 15 – 
50 euro for et semester med ukentlige kurs. Ellers finnes det treningssentre ved de største 
universitetene, tilgang koster rundt 20 euro i måneden. 
Nettsider: 

• http://www.hochschulsport.fu-berlin.de/en/index.html 
• https://www.tu-sport.de/index.php?id=1822 
• https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/en/sport-and-recreation-at-humboldt-

universitaet-zu-berlin?set_language=en 
 
Ønsker man heller å trene ved et privat og lokalt senter finnes det også en rekke tilbud: 

• Superfit anbefales. Her koster det mellom 10-30 euro i måneden for tilgang til 
treningssenter, gruppetimer, badstue og andre fasiliteter ved sentrene. Senteret 
finnes flere steder i Berlin. Medlemskap her passer særlig dem som tenker å bli 
lenge, det koster 30 euro i måneden uten bindingstid, 20 euro med bindingstid på 12 
måneder, 10 euro for trening mellom kl. 10-16. 
Nettside: http://m.mysuperfit.com/ 

• McFit er også et bra alternativ, det finnes nesten overalt i byen og koster 19.90 euro 
per måned.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening/Sportstilbud 

 

http://www.hochschulsport.fu-berlin.de/en/index.html
https://www.tu-sport.de/index.php?id=1822
https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/en/sport-and-recreation-at-humboldt-universitaet-zu-berlin?set_language=en
https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/en/sport-and-recreation-at-humboldt-universitaet-zu-berlin?set_language=en
http://m.mysuperfit.com/
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Vi i ANSA Berlin/Øst er alltid på utkikk etter folk som vil engasjere seg. Vi er her for å 
arrangere sosiale sammenkomster for norske studenter, hvor vi ofte også inviterer våre 
skandinaviske og internasjonale venner. Våre viktigste arrangementer er naturlig nok 17. 
mai og julebord, men regelmessig har vi også “stammtisch” og andre aktiviteter. Nye 
hoder bringer imidlertid alltid nye ideer, så hvis du er interessert i engasjere deg - nøl ikke 
med å ta kontakt med oss via facebook eller til lokallagsleder Sigri på sigrik@gmail.com. 
Om du bare er nysgjerrig på hvem vi er eller vil treffe andre norske i Berlin – bli med på vår 
Kick-Off på starten av semesteret! Du finner alle arrangementer vi har via Facebook: 
https://www.facebook.com/ansaberlin/ 
  
 

 

STYRET I ANSA BERLIN: VIKTOR, HÅKON, MARTINE, SIGRI, DANIEL, SOPHIE, IRENA 

 

 

Sist – men ikke minst: ANSA Berlin/Øst 

 

mailto:sigrik@gmail.com
https://www.facebook.com/ansaberlin/
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