



Praktikant til Hjemme i Kunsten  

Er du interesseret i kreativ projektledelse, offentlig kunst, kunstformidling og at gøre en forskel for 
unge i socialt udsatte boligområder? Så er et praktikophold hos Hjemme i Kunsten noget for dig!


Vi søger praktikant til Hjemme i Kunsten, som er et partnerskab mellem Nivaagaards Malerisam-
ling,  Louisiana Museum for Moderne Kunst, de boligsociale helhedsplaner  Kokkedal på 
Vej og Nivå Nu og Fredensborg Kommune. Hjemme i Kunsten er en kunstnerisk uddannelse for 
unge i socialt udsatte boligområder, så de får redskaber til at skabe deres egne fortællinger og får 
mulighed for at finde fritidsjobs.


Praktikanten søges til et vilkårligt tidsrum indenfor projektets anden fase Art Lab, der udbydes 
som valgfag på Kokkedal Skole og Nivå Skole. Her vil de unge lave udsmykninger med professio-
nelle kunstnere og museerne vil klæde de unge på til at udføre workshops i de unges lokalområ-
der. 


Praktikperioden vil give dig kvalifikationer indenfor følgende: 
• Undervisning i kunstneriske udtryksformer

• Kreativ projektledelse

• Kommunikation på sociale medier

• Erfaring med kulturarbejde i kommunalt regi

• Kuratering af offentlige kunstprojekter

• Samarbejde med kunstnere 

• Samarbejde med med nogle af landets fremmeste kunst- og kulturinstitutioner


Vi søger en praktikant der: 
• Er igang med eller har færdiggjort en kulturfaglig eller pædagogisk uddannelse

• Er åben og udadvendt – gerne med mod på at tage del i undervisningen

• Har særlig interesse i unge mellem 12-15 år

• Er en dygtig organisator 

• Ønsker at bruge kunstneriske udtryksformer som et middel til læring og udvikling

• Brænder for at udvikle de unges demokratiske dannelse og kulturelle medborgerskab

• Har kørekort


Praktikperioden kan besættes fra dags dato, men også senere. Timeantal er fleksibelt, men vi for-
venter, at du kan være tilknyttet projektet mindst en måned. Arbejdspladsen har base hos Ung 
Fredensborg beliggende i Humlebæk, mens undervisningen foregår i henholdsvis Kokkedal og 
Nivå. Ved spørgsmål til stillingen kontakt projektleder Ida Schyum på telefonnummer 42427048. 


Ansøgningen sendes til idsc@fredensborg.dk senest d.15.oktober. Stillingen er ulønnet. 
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