
Synes du også, at viden er vitaminer, og at 
forskning skal ud over rampen?
Kan du få en god idé? Kan du tage initiativ? Kan du arbejde sammen med andre og samtidig være meget selv-
stændig? Vil du dele din faglighed med andre? Hvis du kan svare ja til det hele, så bør du blive praktikant på 
Folkeuniversitetet. Vi vil dig gerne. Skriv til os med det samme.
Folkeuniversitetet søger praktikanter, som vil blive en del af Folkeuniversitetets redaktion, og som vil få 
individuelle opgaver tilrettelagt efter uddannelsesbaggrund.

Hvad er Folkeuniversitetet?  
Forskningsformidling som du kan forstå
På Folkeuniversitetet er det vores fornemmeste opgave at give alle 
interesserede indblik i viden fra landets forskningsinstitutioner. Det 
gør vi ved hvert år at præsentere mere end 1.000 forelæsningsrækker 
i vores tre afdelinger i Aarhus, Emdrup (Kbh NV) og Herning.  
Lær mere på fuau.dk.

Hvad får du ud af praktikken?  
Bliv en del af redaktionen og sæt dit eget præg
Bliver du praktikant på Folkeuniversitetet, så bliver du en fuldt inte-
greret del af en god arbejdsplads. Du vil få en fast kontorplads og to 
gennemgående mentorer, nemlig to af Folkeuniversitetets redaktører. 

Du vil indgå i programredaktionen, og samtidig vil du få dit eget 
selvstændige projekt. Desuden glæder vi os til at se dig til torsdags-
barer, kontormøder, festival- og forelæsningsarrangementer. Vi giver 
dig gerne indblik i de metoder, arbejdsgange og redskaber, som vi 
anvender på Folkeuniversitetet, så du er bedre rustet til dit fremtidige 
arbejdsliv. 

Din faglige profil kan have mange kombinationer. På Folkeuniversi-
tetet har vi opgaver og erfaringer inden for stort set hele den faglige 
palet, og vi dyrker forskelligheden. Du skal være målrettet og selvkø-
rende, god til at skabe overblik og struktur samt have evnerne til at 
skabe handling ud af vores fælles ideer. Og så skal du selv være med 
til at formulere, hvordan netop du med din uddannelse og erfaring 
kan skabe et praktikforløb til værdi for både dig og Folkeuniversitetet.

Har dette fanget din interesse? Så læs mere på næste side, hvor du  
finder information om arbejdsopgaver og ansøgningsfrister.



Dine primære opgaver:
Hvilken forelæsningsrække ser du gerne i Folkeuniversitetets program? Vi udvikler hele tiden programmets indhold i  
samarbejde med fagfolk i hele landet. Vidste du fx:

• At ålegræs er Danmarks vigtigste plante, og at Indien er verdens største demokrati? Det fortæller forskerne på   
 Folkeuniversitetet. Hvad burde vi alle sammen vide om dit fag til forelæsninger på Folkeuniversitetet?
• At Folkeuniversitetets forskere tilbyder deltagerne at afprøve spisning af myrer, smerte i isvand, 
 danseøvelser og andet for at illustrere deres pointer? Hvordan vil du udvikle Folkeuniversitetets programindhold?

Skriv til os, hvis du vil være med til at tilrettelægge forelæsningsrækker og til at varetage og udvikle alle de opgaver, som er 
relaterede til tilrettelæggelse, udvikling, evaluering mv. 

Dine sekundære opgaver:
På Folkeuniversitetet vil vi gerne se, hvad netop du kan. Tidligere praktikanter har lavet følgende selvstændige projekter:

• Hvordan oplever forskerne Folkeuniversitetet? Af praktikant fra uddannelsesvidenskab.
• Hvordan forbedres brugeroplevelsen på Folkeuniversitetets hjemmeside? Af praktikant fra digital design.
• Hvordan udvikles Folkeuniversitetets folkeoplysende aktiviteter? Af praktikant fra filosofi.
• Hvordan får man unge til at interessere sig for Folkeuniversitetet? Af praktikant fra statskundskab.
• Hvordan kombinerer man folkeoplysning med fysik aktivitet? Af praktikant fra idræt.

Andre praktikanter har analyseret målgrupper, skrevet artikler, klummer og blogs, arrangeret særarrangementer på dansk og 
engelsk, optimeret processer, lavet digital kommunikation og meget andet. Hvad vil du gerne? Vil du gøre dine egne erfa-
ringer med at gøre litteraturen levende, invitere publikum på FU-middage, lave videoer, inddrage deltagerne, kommunikere 
målrettet på internettet eller noget sjette? 

Gå i gang nu. Ja, nu!
Skriv din ansøgning. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Praktikstart: August til december 2018 – eller efter aftale
Praktikomfang: 3-5 dage om ugen med mulighed for at skrive 
praktikopgave ved dit skrivebord. 
Til hvem: Send din ansøgning og CV til Mette G. Poulsen, 
mgp@fuau.dk. Har du spørgsmål, kan du ringe på 8843 8017. 
Ansøgningsfrist: Send os bare din ansøgning med det sam-
me. Vi inviterer løbende til samtaler, og vi lukker opslaget, når 
vi har fundet efterårets praktikanter. Seneste ansøgningsfrist 
er dog 1. maj 2018.

Tidligere programpraktikanter på Folkeuniversitetet


