
Undervisningsministeriets område trækker store over-
skrifter i medierne. Har du lyst til prøve kræfter med 
kommunikationsarbejdet i et stort politisk hus, der får 
meget opmærksomhed, skal du gå efter et praktikophold i    
Undervisningsministeriets kommUnikationsenhed 

i forårssemestret 2009. 

Dine arbejdsopgaver vil spænde vidt, men det vil typisk være 
at:

Arbejde med intern og ekstern kommunikation•	
Implementering af strategi for den interne kommu-•	
nikation
Skrive nyheder til både intranet og internet•	
Dække og skrive reportager fra arrangementer og •	
kampagner
Arbejde med relanceringen af ministeriets nye intranet•	
Medieovervågning og presseklip til ministeriets ledelse•	
Deltage i Kommunikationsenhedens møder med •	
pressechef og pressesekretær, hvor vi planlægger ugens 
kommunikationsopgaver

Vi lægger vægt på, at du får noget ud af dit praktikophold. Vi 
gør meget ud af at give feedback på dit arbejde, og vi forvent-
er og ser frem til, at du tager del i vores arbejde – strategisk 
som praktisk. Kommunikationschef Louise Seest vil fungere 
som din praktikantvejleder, og du og hun vil løbende holde 
møder, hvor I evaluerer dit arbejde og praktikophold.

Genopslag: KommuniKation og politiK  
 
test og evaluering i folkeskolen, mobning, frafald og iværksætteri.

Ministeriets Kommunikationsenhed tæller på nuværende 
tidspunkt ti medarbejdere, en studentermedhjælper og en 
kommunikationschef. Vi arbejder alle tæt sammen – også 
med det øvrige ministerium, der tæller cirka 550 medarbej-
dere.

Har du lyst til at prøve kræfter med kommunikationsarbejdet 
i Undervisningsministeriet, så send en ansøgning til louise.
seest@uvm.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 
15. december 2008 kl. 12. Umiddelbart herefter holder vi 
samtaler. Hvis du har brug for yderligere oplysninger,  kan
du kontakte Kommunikationschef Louise Seest på tlf. 
33 92 50 42 eller e-mail louise.seest@uvm.dk eller vores 
praktikant Helle Kallager på tlf. 33 92 50 68 eller e-mail 
helle.kallager@uvm.dk. Praktikantstillingen er ledig fra den 
1. februar 2009. Der er tale om en ulønnet stilling.

Se i øvrigt mere om ministeriet og det, vi beskæftiger os med, 
på www.Uvm.dk.

 

”Jeg oplevede, at alle i kommunikationsenheden g jorde meget for, at jeg både fagligt og socialt fik noget ud af mit prak-
tikophold, og jeg fik mulighed for at deltage i det kommunikative og strategiske arbejde på lige fod med alle andre. Det var 
både en udfordrende, men også meget lærerig oplevelse.”  
      
     Helle Kallager, kommunikationspraktikant efteråret 2008.

I Undervisningsministeriet arbejder vi for, at danske uddannelser lever op til de højeste krav om faglighed og kvalitet målt med internationale  
standarder. Vi bistår undervisningsministeren med at udvikle en sammenhængende uddannelsespolitik, og vi varetager den indholdsmæssige og  
økonomiske styring af og tilsyn med uddannelser og institutioner på ministeriets område.

• Faglighed og kvalitet • Ansvarlighed • Kompetenceudvikling • Samarbejde • Respekt •


