
 
 

 
 
Få børne- og ungekulturen i luften i Amager Vest 

 

 
Vi søger en ildsjæl, der har lyst til at bruge sig selv og sine kreative og pædagogiske evner 
sammen med børn og unge, samt være med til at udvikle nye metoder til kulturarbejde. 
 
Dig: 
Du har pædagogisk sans, eventuelt fra en af de pædagogiske uddannelser, og du må også 
gerne have undervisningserfaring. Du kan komme fra et af de kreative fag eller have en 
akademisk baggrund, men det vigtigste er, at du kan håndtere børn og unge. 
 
Os: 
Kulturforeningen Liv i Sundby står bag Børne-Kulturpilotprojektet. Vi har base i Urbanplanen 
på Amager, hvor vi uddanner ”børne- kulturpiloter”, som er initiativtagere til og 
medproducerende af kulturelle arrangementer. Vi vil fremover starte en unge-kulturpilot 
gruppe i aldersgruppen 13 – 18 år, bl.a. med fokus på at rekruttere og fastholde drengene. 

 
Du skal være med til at: 

• Uddanne Børne- og UngeKulturpiloter, så de selv kan lave arrangementer 
• Rekruttere børn fra skoler og institutioner i området 
• Bygge bro fra udskolingen til ungdomsuddannelserne 
• Arrangere kulturbegivenheder i og ud af området 
• Formidle resultater og arbejde med presse og medier 
• Kommunikere på twitter, facebook og hjemmesiden 

 
Du skal være god til at: 

• Fange og fastholde børn og unge i en læringsproces 
• Samarbejde på mange planer 
• Kommunikere mundtligt og skriftligt – også på børneniveau 
• Arbejde fleksibelt, eftermiddage, aftener og weekender 
• Kendskab til wordpress er en fordel 

 
Ansættelsen løber fra den 16. september 2013 eller snarest derefter og frem til den 31. marts 
2014 med mulighed for forlængelse. En del af perioden skal du fungere som barselsvikar for 
projektlederen. 
 
Interesseret? Så tilmeld dig orienteringsmødet:  
Mandag den 19. august kl. 19.30 på Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 Kbh. S. 
ved at ringe til projektleder Ruth Lerche på telefon 20 99 03 50 eller sende en mail til 
ruth@bornekulturpilot.dk  
 
Kan du ikke komme til mødet, men er interesseret i stillingen, så kontakt os. 
 
Besøg www.bornekulturpilot.dk eller www.livisundby.dk for at læse mere om projektet. 
  
Ansøgningen sendes til Bente Vedel Larsen på bvedel@kff.kk.dk senest mandag den  
2. september 2013 kl. 12.00.  

  
 
 


