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 ÅUF er paraplyorganisation for 
120 lokalafdelinger af 

idébestemte foreninger, fx 
spejdere, rollespillere, politiske, 

religiøse, mellemfolkelige og 
internationalt arbejdende 

foreninger i Aarhus Kommune. 

Studentermedhjælp til samarbejde mellem skoler og foreninger 

 

Brænder du for at give flere børn og unge lyst til at være med i det lokale foreningsliv?  

Så er her et super spændende og relevant studiejob. 

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) arbejder for, at alle børn kender til muligheden for at blive 

en del af et lokalt foreningsfællesskab.  

Børn og unge fra 6 til 15 år tilbringer en stor del af deres vågne timer i skolen og i SFO/klub, som 

oftest også ligger på skolen. ÅUF ser derfor skolen som en vigtig platform for at give børn og unge 

kendskab til lokale foreninger, og vi ønsker at skabe lokale samarbejder mellem skoler og 

foreninger, så børn og unge introduceres til foreningsaktiviteter i skoletiden.  

Vi søger en projektmedarbejder, som skal starte nye samarbejder mellem foreninger og skoler op 

lokalt, og sikre en lokal forankring af samarbejderne. Du kommer også til at arbejde med at 

formidle de gode eksempler både til foreningerne og til skolerne gennem billeder, video og tekst.  

Arbejdsopgaver: 

- opstarte samarbejder mellem skoler og foreninger, som forankres lokalt, så de kan fortsætte 
fremover.  

- Formidle de gode eksempler til medlemsforeningerne og skolerne, og på den måde inspirere 
flere foreninger og skoler til at starte samarbejde.  
 
 

Kvalifikationer: 

- Du har foreningsbaggrund og foreningsnetværk 

- Du er interesseret i folkeskoleområdet 

- Du har erfaring med projektledelse 

- Du har erfaring med udvikling af aktiviteter 

- Du er i gang med et videregående studie (fx lærerstuderende, formidling). 

- Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner. 

- Du er i stand til at arbejde selvstændigt og fleksibelt. 

- Du har gode samarbejdsevner og godt humør. 
 

Ansættelsesvilkår: 

Arbejdspladsen er ÅUF’s sekretariat på N.J. Fjords Gade 2K i Aarhus. Stillingen er 15 timer om 

måneden i snit og tidsbegrænset til 31.12.2019. Timelønnen er 143 kroner + feriepenge på 12,5 

%. Den ugentlige arbejdstid vil variere og aftales løbende i henhold til opgaverne.  

Ansøgningsfrist: 

Din ansøgning inkl. CV skal sendes på mail til: job@aauf.dk, senest tirsdag den 21.05.2019. 

Ansøgning, CV og evt. bilag skal samles i ét pdf-dokument. Samtaler afholdes mandag d. 

27.05.2019. Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til sekretariatsleder Sara Springborg, 

sara@aauf.dk  

Vi håber, at den nye studentermedhjælp kan starte hurtigst muligt derefter.  
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