
KØBENHAVNS KOMMUNES UNGDOMSSKOLE 
Vi tilbyder et bredt udvalg af uddannelsestilbud og kultu-
relle aktiviteter og events til unge mellem 13 og 18 år.  Det 
overordnede formål for Ungdomsskolen er at give unge 
mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give 
dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og 
bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt 
udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et 
demokratisk samfund. Dette formål understøttes blandt 
andet ved at udbyde et bredt varieret gratis tilbud inden 
for kunst kultur og kreative fag. Fagene udbydes som 
fritidsaktiviteter eftermiddag og aften. Ungdomsskolen 
samarbejder med foreninger, organisationer og kulturin-
stitutioner om at tilbyde det bedst mulige tilbud. Vi sam-
arbejder blandt andet med Dansekapellet, Krudttønden, 
Huset- KBH, BETA og Game. Ungdomsskolen planlægger 
og afvikler flere større events. Koncerter, kunstudstillinger, 
festivaler og andre events. 

 

KØBENHAVNS KOMMUNES UNGDOMSSKOLE SØGER PRAKTIKANTER, 
DER ØNSKER ERFARING MED ANALYSE AF KULTURPOLITIK, FORMID-
LING, PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF KULTURELLE AKTIVITETER TIL 
UNGE.

EKSEMPLER PÅ KONKRETE OPGAVER 

• Udarbejde et oplæg til planlægningen og organiseringen af aktiviteter ud fra kulturministeriets børne- og unge 
strategi. Læs mere her  

• Tilrettelægge evalueringer. Planlægge og afvikle fokusgruppe interview. Udarbejde plan for et tættere samarbej-
de mellem ungdomsskolen og kulturinstitutioner i København.  

• Udarbejde en formidlingsstrategi for Ungdommmens Vårsalong målrettet forskellige målgrupper. Læs mere her.  

• Gennemføre formidling under udstillingsperiode. Analysere kunstens og kulturens betydning for unge, samt 
tilrettelægge formidling af denne.  

Den endelige plan udarbejdes i samarbejde med praktikant. Det er muligt, at to praktikanter søger samtidigt og 
arbejder sammen om at løse opgaverne i praktikperioden. 

PRAKTISK
Deadline for ansøgning: 1. november 18  
Praktikperiode: Januar19 - juni19
Praktikvært:  Afdelingsleder Marianne Evers, cu7g@kk.dk, 26740701. 
Kontakt gerne for yderligere information. 

PRAKTIKANTENS OPGAVER
Du vil få spændende og udviklende opgaver, regelmæssig 
og kvalificeret feedback på dine opgaver og mulighed for 
at deltage i relevante faglige netværk. I ungdomsskolen har 
vi fokus på ungdomsliv, ungdomskultur, urban kultur, kom-
munikation, digitale og sociale medier. Vi arbejder analytisk 
og systematisk i forhold til den kommunalpolitiske dags-
orden.  Vi ønsker at fremme unges muligheder og unges 
stemme. 
Som praktikant i Ungdomsskolen vil du blandt andet kun-
ne få træning i at analysere og vurdere forskellige former 
for kultur og kommunikation, samt udpege og analysere 
kulturelle og kulturpolitiske tendenser. Du kan få træning 
i at formidle klart og velstruktureret til forskellige modta-
gegrupper. styre arbejdsopgaver og arbejde selvstændigt i 
tværfaglige samarbejder med konkrete kommunikations-, 
informations-, og udviklingsopgaver.

https://kum.dk/temaer/temaarkiv/boerne-og-ungestrategi/unge/
https://www.facebook.com/UngdommensVaarsalong/?ref=br_tf

