
HVEM ER VI?
Almenområdet under Københavns Kommunes Ungdoms-
skole står for en række gratis undervisningstilbud til unge i 
alderen 13-18 år bosat i Københavns Kommune. En række 
af disse tilbud sker i samarbejder med helhedsplaner, for-
eninger, ungdomsklubber og folkeskoler (ungdomsskolen.
kk.dk). 
Ungdomsskolen arbejder for, at alle unge skal have mulig-
hed for uddannelse og fritidstilbud, der understøtter der 
personlige udvikling og faglige vækst. Dette uanset bag-
grund, opvækst og personlige forudsætninger. Hos os er 
det helt centralt, at vores tilbud formes efter eleverne, 
der bruger dem, snarere end at eleverne bliver formet 
efter vores tilbud. Vi ønsker at skabe plads til at lære på 
forskellige måder, plads til at dyrke forskellige interesser 
og til at være den, man er. Vi lægger vægt på at understøtte 
ungemiljøer, skabe mulighed for at unge mødes på tværs af 
byen og socioøkonomiske forskelle. 

 

KØBENHAVNS KOMMUNES UNGDOMSSKOLE 
SØGER PRAKTIKANT  TIL KOORDINERING AF 
SKOLESAMARBEJDE OG FRITIDSTILBUD. 

ARBEJDSOPGAVER HOS OS KUNNE VÆRE: 

• Projektudvikling, herunder afdækning af unges behov, netværksarbejde og evt. fondsøgning.  

• Intern og ekstern kommunikation. Herunder også politisk kommunikation.  Almenområdet i Københavns Kom-
munes Ungdomsskole har over 100 undervisere tilknyttet og et stort antal af eksterne samarbejdspartnere.  

• Opfølgning og evaluering på eksisterende undervisningsforløb. 

• Udvikling af undervisningsforløb.  

• Organisatoriske og strategiske opgaver fx skematisering af vores tilbud (søgning fra elever, geografisk placering 
mm.)
 
Vi er meget interesseret i at gå i dialog omkring, hvilke opgaver som bedst passer til dine kompetencer.

ANSØGNINGSFRIST 5. NOVEMBER 2018  

FOR MERE INFORMATION KONTAKT   
Alberte Aamand, zq5w@kk.dk eller 26177047 

ARBEJDSOPGAVEN
Vi søger en praktikant, der ønsker erfaring indenfor unge- 
og uddannelsesområdet samt ønsker at udvikle sine kom-
petencer indenfor projektkoordinering, kommunikation 
og udvikling af undervisningsforløb.

STILLINGEN
Praktikperioden skal placeres inden for perioden januar 
– juni 2019, og du kan både søge en fuldtid eller deltid. Vi 
ønsker desuden fleksibilitet i forhold til at kunne place-
re nogle af dine arbejdstimer om eftermiddags/aften, da 
en lang række af vores tilbud afvikles på dette tidspunkt. 
Der vil være mulighed for at holde fri op til aflevering af 
praktikrapport
Du vil som praktikant indgå i et koordineringsteam af 6, 
hertil vil der være 2 andre praktikanter, som hovedsageligt 
vil beskæftige sig med formidling, planlægning og afvikling 
af større kulturelle aktiviteter. 


