
 
 

 

 

Få børnekulturen i luften i Urbanplanen! 
 

Vi søger en frivillig, som kan lide kultur og børn 
 

Kan du afsætte nogle timer om ugen til sjov og kulturelle oplevelser med børn og unge? Så er 
opgaven som kulturpilot-frivillig helt sikkert noget for dig. 
 

Kulturforeningen Liv i Sundby står bag Børne-Kulturpilotprojektet. Vi har base i Urbanplanen 
på Amager, hvor vi forsøger at skabe spændende kulturoplevelser for børn i alderen 10 til 16 
år samt at udklække ”børne- kulturpiloter”, som er initiativtagere til og medproducerende på 
kulturelle arrangementer.  
 

Vi søger en frivillig med pædagogisk erfaring, som er frisk på at: 
• At udvikle nye metoder til pædagogisk kulturarbejde i tæt parløb med børn og 

projektets øvrige medarbejdere 
• Tage en tur med i teater, til koncert eller deltage i forskellige af de mange andre 

kulturelle aktiviteter vi har med børnene 
• Arrangere kulturbegivenheder i og ud af området sammen med børnene 

 

Du skal have lyst til at: 
• Være sammen med en masse sjove, sprælske og farverige børn 
• Fange og fastholde børn i en læringsproces 
• Arbejde fleksibelt, eftermiddage og somme tider weekender 

 

Ved at arbejde hos os får du: 
• Mulighed for at gøre en forskel for en gruppe børn, som ikke normalt har adgang til 

kulturelle tilbud 
• En masse erfaring med børn 
• Erfaring med at arrangere og afvikle kulturelle oplevelser 
• Et rigt og mangfoldigt netværk 
• Mulighed for at arbejde sammen med et lille team af ildsjæle 
• Noget kompetence givende at skrive på dit C.V. 

 

Arbejdet vil tage ca. 3-4  timer ugentligt eller hvad vi aftaler og foregår sammen med 
projektets medarbejdere enten på Solvang Bibliotek eller på udflugter.   
 

Det daglige arbejde i Børne-Kulturpilotprojektet udføres af projektleder Ruth Lerche og tæt 
sammen med projektets styregruppe.  
 

Er du interesseret, er du meget velkommen til at sende en mail til  
ruth@bornekulturpilot.dk eller ringe på 20990350. 
 

 
Se også www.bornekulturpilot.dk for at læse mere om projektet. 
  

 


