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Arbejdermuseet søger studiepraktikant til at formidle 

kvindehistorie 

Læser du et kulturfag, er du interesseret i historie om ligestilling og kvinders vilkår, 

og kan du trække tråde mellem historien og samtiden? 

 

I 2020 er det 50 år siden, at Rødstrømpebevægelsen etableredes og gik på barrikaderne for et 

mere lige og retfærdigt samfund. Arbejdermuseet ønsker at markere begivenheden igennem en 

række arrangementer og et særligt online formidlingsinitiativ, der skal sætte fokus på kvindernes 

(arbejder)historie. Museets bibliotek og arkiv rummer et stort og mangfoldigt materiale, som 

vidner om den faglige og politiske kvindekamp, men også om ”livet på bagtrappen” og det tavse 

flertal i skikkelse af husmødre med beretninger om hverdagslivet fortalt ud fra kvindeperspektiv. 

Til at øge kendskabet til samlingerne søger vi en praktikant, som kan finde skæve, overraskende 

og kloge vinkler på kvinde- og arbejderhistorie.  

Du vil komme til at indgå i museets Programafdeling, hvor du får indblik og erfaring i at 

omdanne idéer til konkrete formater og formidlingsprodukter. Du vil bl.a. blive involveret i 

planlægningen af museets 8. marts arrangement 2020. 

 

Vi søger en praktikant der 

• er nysgerrig og motiveret for at prøve kræfter med sin faglighed i praksis 

• er dygtig til at formidle på skrift og i tale 

• kan producere historier til sociale medier 

• trives med forskelligartede opgaver 

• kan påbegynde praktikken senest 2. september 2019 

 

Praktiske oplysninger 

Praktikken er ulønnet, skal være meritgivende og godkendt del af dit uddannelsesforløb, ligesom 

det er et krav, at du er studieaktiv. Vi søger primært kandidatstuderende og forestiller os, at du er 

på en studieretning indenfor kultur, historie og formidling.  

 

Ansøgning og frist 

Ansøgningsfrist 30. juni, 2019.  

Ansøgning sendes til:  

job@arbejdermuseet.dk 

For spørgsmål vedrørende praktikken kan du kontakte:                                                                                                    

Bibliotekar & kurator i Programafdelingen, Mette Kjær Ovesen: mko@arbejdermuseet.dk 
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Om Arbejdermuseet  

Arbejdermuseet er et moderne museum, bibliotek og arkiv for børn og voksne, nørder og novicer. 

Du kender os måske som museet med tørresnoren i gården, kaffe med Rich’s og gamle 

lejligheder, der fortæller historier om arbejderbevægelsen og arbejderes hverdagsliv. Men vi er 

mere end det. Med udgangspunkt i den fredede Arbejdernes Forenings- og Forsamlingsbygning 

fra 1879 i Rømersgade midt i København kigger vi ikke bare på fortiden, men tager aktivt del i 

nutiden og deltager i debatten om blandt andet demokratisk deltagelse, robotters indtog på 

arbejdsmarkedet, moderne slaveri og arbejdsvilkår.  

 

 

 

 

 

 

 

  


