
 

 

 

 

Lærerstuderende søges til at undervise i verdensmålskurser og 
udvikle bæredygtigt undervisningsforløb 

 
Ungdomsbyen tilbyder fysiske og virtuelle workshops, webinarer og oplæg om bæredygtighed og FN’s 17 
verdensmål i hele landet. De er meget populære og under stadig udvikling i takt med skolernes stigende 
behov for input til undervisning, der understøtter verdensmålene. 

Ungdomsbyen koordinerer Unescos verdensmålsskoler, men henvender os til alle grundskoler og 
ungdomsuddannelser – herunder erhvervsuddannelser, der ønsker at gøre lærere og elever kompetente til 
bæredygtighed. 

Er det dig, vi leder efter? 

Vi søger studerende til et pilotprojekt for skoleår 20-21, der indebærer: 

• At holde oplæg og/eller undervise elever (6.-10. kl., enten klassevis eller hele årgange) og større 

lærergrupper om bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.  

• At sidde med i et team og bidrage med ny viden og innovative ideer i udviklingen af 
undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed 

Fat om finanserne – ekstra mulighed 

Sideløbende udbyder vi også endagskurser for skoleelever, som bl.a. vores økonomi-brætspil ’Fat om 

finanserne’. Vi vil gerne opdatere spillet til en bæredygtig version og søger også her studerende, der kan 

træde til og undervise samt vil videreudvikle det med os. 

Din profil: 

• Du er fleksibel lærer- eller universitetsstuderende med undervisningserfaring 

• Du er fagligt funderet indenfor grøn omstilling og/eller (globalt) medborgerskab 

• Du er glad for at undervise og for at stå foran større forsamlinger 

• Du er fuld af energi og nye ideer, som du kan byde ind med i udviklingsarbejdet med os 

Hvad kan vi tilbyde: 

Som ny medarbejder i Ungdomsbyen vil du blive en del af en organisation i udvikling og et hyggeligt, 
uformelt arbejdsmiljø med søde kollegaer. Du vil få mulighed for at påvirke den måde, hvorpå vi 
underviser elever i grøn omstilling og verdensmål og vil være med til at sætte den bæredygtige dagsorden 
for fremtiden. Derudover kan vi tilbyde: 

• Betalt oplæring på verdensmålsworkshops d. 24. og 25. september eller i oktober  

• Betalt oplæring i Fat om finanserne-kursus 

• At du sammen med vores kollegaer bidrager til udvikling af bæredygtigt undervisningsmateriale 

• At du som udgangspunkt skal undervise 2 heldagskurser om måneden 

Lyder det som noget for dig, så send en kort ansøgning og CV til job@ungdomsbyen.dk  
Vi behandler ansøgninger og inviterer til samtale løbende, men fristen er mandag 14. september 2020. 
Har du spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at ringe til Malene Rungvald Christensen i 
Ungdomsbyen på 44 91 46 46/ 29 67 37 16 

Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset baggrund. Ungdomsbyen hylder mangfoldighed og diversitet. 
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