
Studiepraktikant til 100% FREMMED?’s læringsplatform 
Foreningen Interkulturel Formidling søger en studiepraktikant til forårssemestret 2022. Foreningen 
driver arrangements-, udstillings- og læringsplatformen 100% FREMMED? 

Vi søger en person, som er under uddannelse på bachelor eller kandidatniveau, og som har interesse i at fortsætte i 
et studiejob efter endt praktik. 

Vi tilbyder en praktik, hvor du kan opnå erfaring indenfor: 
 

- Projektkoordinering og netværksopbygning i en forening som arbejder med at udbrede det interkulturelle 
aspekt i samfundet gennem undervisningsaktiviteter, debatarrangementer samt kunstnerisk dokumentation 
og udstillingspraksis. 

- Rekruttering og koordinering af frivillige og medarbejdere. 
- Facilitering af korte læringsforløb og længere workshops i folkeskoler, på gymnasier og videregående 

uddannelser 
- Historisk og samfundsfaglig viden om flygtninge i Danmark, samt indblik i kunstneriske repræsentations- og 

formidlingsteknikker. 
- SoMe, kommunikation og salg af forløb til kommuner og skoler. 

 
OM 100% FREMMED? 
100% FREMMED? er et dokumentarisk kunstprojekt med portrætter af 250 borgere, der statistisk repræsenterer de 
167.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark i tiden 1956-2019, primært fra 30 lande. I perioden 2017-2020 
besøgte byrumsudstillingen 16 byer i Danmark, hvor der blev afholdt workshops i folkeskoler, arrangementer på 
lokale biblioteker og kulturhuse samt teaterforestillinger og festivaler omkring udstillingen. Siden 2020 har projektet 
primært fungeret som en læringsplatform, hvor tidligere flygtninge har faciliteret workshops, arrangementer og 
dialogmøder med afsæt i kunstprojektets portrætter og tematikker – Se   mere på www.100pctfremmed.dk. 
 
Vi søger en person til at varetage følgende opgaver i samarbejde med vores projektkoordinator: 

 

- Rekruttere nye formidlere med flygtningebaggrund 
- Opsøgende kontakt til nye potentielle partnere 
- Facilitere oplæg og workshops 
- Opbygning og varetagelse af ny strategi for de sociale medier 
- Diverse kommunikationsopgaver 

Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har erfaring med nogle af ovenstående områder, eller er i gang med en relevant 
uddannelse, men det vigtigste er, at du brænder for emnet og projektet. Vi er et lille team som arbejder tæt 
sammen, og med glæde deler ud af vores erfaringer. Du vil komme til at arbejde sammen med vores 
projektkoordinator, som også bliver din praktikvejleder. Det vigtigste er derfor, dine personlige kompetencer og din 
motivation. 

Vi søger en person som: 
 

- Forstår at tage ansvar, men også at spørge om hjælp når nødvendigt 
- Er udadvendt, har gåpåmod og erfaring med opsøgende arbejde 
- Gerne har interesse for, og eller erfaring med undervisning, sociale kunstpraksisser og det interkulturelle 

område. 

Vi leder efter den (eller de) helt rigtige kandidat(er). Vi tilpasser derfor gerne praktikkens opstart (slut januar/start 
februar) og timeantallet efter din studieretning. Samtaler afholdes løbende og opslaget tages ned, når vi har fundet 
den rette kandidat. 

Din ansøgning sendes til louisa@100pctfremmed.dk 


