
 

 

 

Vil du være med til at skabe rammer for, at Arbejdermuseets forskellige brugergrupper får et personligt, 

vedkommende og udfordrende møde med historie og kulturarv? Og brænder du for at udvikle dine 

kompetencer inden for undervisning og formidling på museer?  

 

Som underviser er din primære opgave at undervise børn og unge fra 0. klasse til ungdomsuddannelser i 

museets undervisningstilbud. Vi har også undervisningsforløb til børnehaver og til voksne sprogkursister, 

som du kan vælge at undervise i.  

Herudover skal du have lyst til at skabe engagerende møder med historien og have fokus på den levende 

fortælling i museets andre publikumsrettede aktiviteter som omvisninger i museets faste udstillinger, 

workshops, byvandringer etc.  

Som underviser arbejder du minimum 1 vagt om ugen (4 timer) og evt. flere.  

Derudover forventes det, at du kan tage vagter i ferier og der ligges stor vægt på, at du har mulighed for 

at arbejde i uge 42 og weekender i november og december. 

 

Undervisning på Arbejdermuseet møder eleverne i øjenhøjde, og vi inddrager eleverne aktivt bl.a. 

gennem dialog og aktiviteter. Det historiske omdrejningspunkt for undervisningen er, at skabe 

fortællinger om hverdagsliv, arbejdsliv og demokrati, der understøtter og styrker børn og unges oplevelse 

af handlemuligheder i forhold til at påvirke eget liv, egen samtid og fremtid.  

 

• Brænder for at gøre historie og kulturarv vedkommende og nærværende for børn og unge. 

• Har mod på at lave engagerende og levende historieformidling igennem forskellige 

oplevelsesformater.  

• Har lyst til at bruge og omsætte din faglighed i praksis på museet.  

• Læser på min. 2. semester på fx historie, etnologi, lærer- eller pædagoguddannelse eller har 

min. to år tilbage af studiet. 

• Har mulighed for at starte oplæring i uge 40, arbejde i uge 42 og weekender i november og 

december.  

• Har lyst til hurtigt derefter at tage del i vagtplanen med udvalgte omvisninger og 

undervisningsforløb.   

At blive en del af et engageret og dedikeret læringsteam, hvor vi alle hjælper dig med at komme godt fra 

start gennem grundig oplæring og kurser. Samtidig vil du få stor erfaring med undervisning og formidling 

i et eksternt læringsmiljø med mange forskellige målgrupper.   

 

Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest d. 29. september 2020 kl. 12.  

Send din ansøgning til undervisnings- & udviklingsansvarlig Galit Peleg på gpe@arbejdermuseet.dk.  

 

Vi forventer at holde samtaler d. 4. oktober 2021.  
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