Praktikant til Skole OL: kommunikation og evaluering
Vi søger en initiativrig og udadvendt praktikant til Skole OL sekretariatet, der både kan medvirke til
at kommunikere om Skole OL til lærere, deltagere og omverdenen i øvrigt, og som også kan
tilrettelægge og gennemføre en større evaluering af hele projektet blandt Skole OL’s interessenter.
Har du selv en baggrund som idrætsudøver, vil det være en fordel i jobbet.
Praktikperioden er fra 1. februar 2018 til 30. juni 2018. Praktikopholdet er lønnet svarende til SU.
Stillingen er på fuld tid.
Skole OL…
- er OL i børnehøjde for elever i 4. – 7. klasse bestående af klassekonkurrencer i forskellige
sportsgrene. Skole OL hylder de olympiske værdier, heriblandt venskab, samarbejde og fairplay.
Skole OL samler hvert år tusindvis af forventningsfulde skoleelever. I 2016/2017-sæsonen deltog ca.
50.000 elever i 55 lokalstævner landet over og konkurrerede i både atletik, bueskydning, roning og
svømning. Skole OL konkurrencerne afvikles i løbet af skoleåret og afsluttes med et brag af en Skole
OL Finale i juni måned 2018 i Aarhus.
I 2018 udvides Skole OL programmet med to nye sportsgrene; bordtennis og bowling, og målet er
endnu flere deltagere og endnu mere fokus på de olympiske værdier om fair konkurrencer,
samarbejde og venskab.
Vi har i Skole OL sekretariatet brug for en praktikant, der kan medvirke til, at vores kommunikation
når endnu længere ud. Skole OL rummer en guldgrube af gode, engagerende og spændende
historier. De skal fortælles, og de skal primært fortælles på de sociale medier. Vores praktikant vil få
et stort selvstændigt ansvar for at sprede de gode historier om Skole OL.
Vi har også brug for at tilrettelægge og gennemføre en omfattende evaluering af Skole OL, både
kvalitativt og kvantitativt. Vi forventer, at evalueringen afsluttes med en færdig rapport inden
udløbet af praktikopholdet. Vi tilrettelægger og designer evalueringen i fællesskab, men en stor del
af det praktiske arbejde samt rapportskrivningen kommer du som praktikant til selv at stå for.
Desuden vil du som praktikant blive involveret i Skole OL sekretariatets daglige arbejde med at
udvikle og sikre rammerne for Skole OL samt sikre, at så mange elever og lærere som muligt
deltager og får en fantastisk oplevelse med idræt.
Skole OL sekretariatet…
- er et lille sekretariat med fire medarbejdere. Vi holder til i Idrættens Hus i Brøndby, hvor vi er en del
af Dansk Atletik Forbunds sekretariat – en uformel arbejdsplads med en bred vifte af projekter.

Har du spørgsmål til stillingen som praktikant, er du velkommen til at kontakte projektchef Torben
Dan Pedersen på 20 49 64 41 eller torben@dansk-atletik.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 25. oktober 2017. Ansøgningen skal sendes til
skoleol@dansk-atletik.dk

