
Ny national koordinator for UNESCO Verdensmålsskoler i Danmark 
 
Ungdomsbyen har siden 2004 været udpeget af Børne- og Undervisningsministeriet som national 
koordinator for UNESCO ASP skoler i Danmark. Vi søger nu en ny national koordinator til at drive 
netværket af UNESCO Verdensmålsskoler i Danmark. 
 
Som national koordinator forpligter du dig til at fremme UNESCO’s idealer og understøtte 
elevernes kompetencer i at agere i en bæredygtig verden i tæt samarbejde med Ungdomsbyens 
øvrige medarbejdere.  
 
UNESCO Associated Schools Project (ASP) er et globalt uddannelsesnetværk af 11.500 

uddannelsesinstitutioner i 182 lande. UNESCO Verdensmålsskoler i Danmark er en del af UNESCO 
ASP og lancerer ny strategi i august 2022. Som ny koordinator skal du stå i spidsen for at 
gennemføre denne sammen med Ungdomsbyens pædagogiske konsulenter og netværkets lokale 
koordinatorer ude i hele landet. 
 
 
UNESCO ASP opgaver 
Den nationale koordinator skal for Ungdomsbyen og ifølge opgaveaftalen med BUVM: 

- Varetage den administrative og økonomiske sekretariatsfunktion for netværkets 
styregruppe og være koordinator for netværkets 81 skoler og aktiviteter 

- Være kontaktpunkt for det nationale og internationale ASP-netværk 
- Sikre gennemførelse af internationale seminarer, camps og konferencer i Danmark 

- Samarbejde med styregruppen om udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for 
netværket i Danmark 

- Drive pædagogisk udvikling af ASP-netværket i samarbejde med netværkets skoler og i                                       
overensstemmelse med styregruppen 

- Håndtere støttebidrag til netværkets medlemmer efter beslutning af styregruppen 

- Sikre løbende dialog med Børne- og Undervisningsministeriet  
 

Som national koordinator skal du: 
- Have politisk tæft og kunne navigere i et politisk ledet landskab 
- Have organisationsindsigt, økonomisk overblik og forretningsforståelse 
- Have solid erfaring fra uddannelsesverdenen og fra internationalt samarbejde 
- Have flair for at netværke og kommunikere lige ubesværet med verdensmålsskolernes 

kontaktpersoner, ASP styregruppen, Børne- og Undervisningsministeriet, UNESCO Paris og 
internationale samarbejdspartnere 

- Være skriftligt og mundtligt stærk – også på engelsk 
- Have naturlig autoritet, kunne lede og samtidig besidde veludviklede relationskompetencer 
- Være en teamplayer og stille dig bag UNESCO verdensmålsskolerne, ikke foran dem 
- Være indstillet på rejseaktiviteter både i ind- og udland 

 

 
 



Tilhørende opgaver i Ungdomsbyen: 
- Sikre et tæt samarbejde og dialog med Ungdomsbyens leder og ansatte og indgå i  

Ungdomsbyens daglige virke og arbejdsfællesskab 
- Forestå pædagogiske konsulent- og formidlingsopgaver samt koordinerende eller 

administrative opgaver for Ungdomsbyen efter aftale og kvalifikationer 
- Være opsøgende i forhold til nye samarbejdspartnere for at fundraise projektmidler 

 

Om UNESCO Verdensmålsskoler 
Netværket understøtter FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvordan det pædagogisk, 
didaktisk og fagligt udmøntes i en dansk kontekst. 
81 danske skoler deltager aktivt i UNESCO’s verdensomspændende skolenetværk med fokus på  

bæredygtige undervisningsforløb og materialer og globalt medborgerskab og bæredygtig 
udvikling. Netværket omfatter 100.000 elever og 10.000 lærere/undervisere i Danmark og er p.t. 
fordelt på 26 grundskoler, 5 efterskoler, 25 erhvervsskoler og -gymnasier, 20 STX’er samt 1 
højskole, 1 VUC og 3 professionshøjskoler. Nye skoler kommer hele tiden til.  
Læs mere på: www.unesco-asp.dk 
 
Om Ungdomsbyen 
Som national koordinator vil din nærmeste leder være Ungdomsbyens leder. Din arbejdsplads er i 
Ungdomsbyen, der er placeret i et inspirerende arbejdsmiljø på Global Platform på Nørrebro i 
København. Ungdomsbyen udvikler og gennemfører samfundsrelaterede kurser om moderne 
medborgerskab, teknologi, økonomi, konflikthåndtering og brobygning til erhvervsuddannelser for 
elever, lærere og ledere på grundskoler og ungdomsuddannelser. Det gør vi i tæt samarbejde med 
kommuner, videncentre og erhvervsliv. Ungdomsbyen vægter et godt og inkluderende 
arbejdsmiljø, som for nuværende understøttes af 12 engagerede og positive medarbejdere i alle 
aldre og forskellige funktioner. Læs mere på: www.ungdomsbyen.dk  
 

Søg nu 
Stillingen er på 30 timer med mulighed for flere timer afhængigt af undervisningsmæssige 
kvalifikationer i forhold til mulige opgaver i Ungdomsbyen. Løn efter kvalifikationer.  
Vi hylder diversitet og mangfoldighed og opfordrer alle kvalificerede til at ansøge. Send din 
ansøgning til job@ungdomsbyen.dk 
Frist for ansøgning er mandag d. 21.02.22 med ansættelsesstart d. 01.05.22.  
 
Har du spørgsmål angående stillingens opgaver, er du velkommen til at kontakt nuværende 
nationale koordinator, Poul Erik Christoffersen på pec@ungdomsbyen.dk eller tlf: 21 74 42 75.  
Har du spørgsmål vedr. Ungdomsbyens opgaver og ansættelsesforhold, kan du, efter d. 03.01.22, 
kontakte leder af Ungdomsbyen, Malene Rungvald Christensen på info@ungdomsbyen.dk eller tlf: 
29673716. 
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