Praktikantopslag
Grundtvig-Akademiet søger en praktikant til efterårssemestret 2017.
Om Grundtvig-Akademiet
Grundtvig-Akademiet har eksisteret i ca. 10 år og er sat i verden af foreningen Grundtvigsk Forum.
Grundtvig-Akademiet har til opgave at bringe ’det grundtvigske’ i spil i nutiden. Dette sker fx ved at
arrangere debatter, samtalesaloner, foredrag, fyraftenssang, studiekredse og lign. og ved at deltage på fx
folkemødet på Bornholm og lign. Grundtvigsk Forum driver også Grundtvig-Biblioteket og udgiver
tidsskriftet Dansk Kirketidende.
At bringe ’det grundtvigske’ i spil i nutiden kan fortolkes – og bliver fortolket – bredt.
Emnerne spænder vidt; dannelse, pædagogik, frihed, folkeoplysning, demokrati, tro, kirke, poesi og meget
mere. Det, der binder det sammen, er en fastholdelse og forestilling om mennesket som et myndigt
åndsvæsen, der kan indgå i forpligtende fællesskaber med andre.
Grundtvig-Akademiet ligger i Vartov, midt i København, hvor foreningen Grundtvigsk Forum
også har sekretariat. Foreningen Grundtvigsk Forum består samtidig også af en række kredse rundt omkring
i hele landet, hvor der også foregår aktiviteter.
Grundtvig-Akademiet ledes af akademileder Ingrid Ank i et tæt samarbejde med GrundtvigBiblioteket og sekretariatet for Grundtvigsk Forum. Se mere på www.grundtvig.dk
Hvem kan søge?
Alle studerende som har bestået en bachelorgrad på en videregående uddannelse og er indskrevet på
overbygningen samt studerende på 3K-uddannelsens 4. årgang
Arbejdsopgaver
Som praktikant får du akademilederen som praktikvejleder, og vil også blive tilknyttet Grundtvigsk Forums
kommunikationsmedarbejder. Du kan i et vist omfang selv være med til at præge dine arbejdsopgaver, idet
det fx vil være muligt som led i praktikforløbet selv (og/eller i et samarbejde) at stå for tilrettelæggelsen af
et eller flere arrangementer i regi af Grundtvig-Akademiet. Dertil kommer en række andre opgaver: følge
møder, pleje kontakter med fx frivillige eller foredragsholdere, tage imod tilmeldinger, kommunikere
aktiviteter m.m. via fx hjemmeside, facebook, pressekontakt m.m. I perioder med øget belastning kan
andre typer af opgaver også forekomme, herunder opgaver af mere praktisk karakter. Det vil også være
muligt at præge arbejdet i en mere pædagogisk retning i form af fx udvikling af undervisningstilbud.
Forventninger
Du skal ved praktikperiodens start have en bachelorgrad fra en videregående uddannelse eller være på 4.
årgang på 3K-uddannelsen. Du skal have lyst til at arbejde i et højskolelignende miljø, præget af en flad
struktur og et stort engagement og diskussionsiver fra både frivillige og ansatte. Udadvendthed er
afgørende.
Vilkår
Varigheden for praktikperioden er mellem 4 og 6 måneder. Præcise datoer aftales med praktikvejlederen.
Ansøgning Den samlede ansøgning skal max. fylde i A4-side og skal vedlægges et CV.
Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen for praktikophold i efteråret 2017 er 1. maj 2017.
Mere information
Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikopholdet, kan du skrive til akademileder Ingrid Ank på
ia@vartov.dk
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