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Vil du være Ungeambassadør i et værdifuldt og engageret fællesskab?  

 
På UNESCO’s verdensmålsskoler vil vi gerne sikre, at unge får medindflydelse og 
har en stemme i skolen eller uddannelsesinstitutionen. Derfor etablerede vi i 2020 et 
UNESCO Ungeambassadør-team, og vi søger nu unge i alderen 14–18 år for de 
kommende to skoleår 2022-24 med op til ti nye ungeambassadører  
 
Hvad laver en UNESCO Ungeambassadør? 

 Som Ungeambassadør vil du oftest sammen en anden ungeambassadør besøge UNESCO’s 

Verdensmålsskoler; primært i lokalområdet. 

 Du skal formidle UNESCO’s formål og værdier samt FN’s 17 Verdensmål  

 Du skal inspirere elever og lærere på Verdensmålsskolerne ved at fortælle, hvordan I arbejder på 

jeres egen skole lokalt, nationalt og globalt fx med udenlandske partnerskoler og/eller 

uddannelsessteder  

 Du indgår i et stærkt og engageret netværk, hvor du kan gøre en forskel og præge udviklingen i 

UNESCO’s skolenetværk og på verdensmålsskolerne gennem deltagelse i forløb og 

udviklingsprocesser med bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab som mål 

 Du kan komme til at repræsentere UNESCO og Ungeambassadør-teamet i forskellige 

sammenhænge, hvor du evt. har interesse, kompetence og mulighed for det. 

 Du er evt. engelsksproget/har engelsk som arbejdssprog og kan formidle og begå dig på engelsk, da 

nogle skoler kan have behov for dette i samarbejdet med Ungeambassadør-teamet 

 Du møder andre Unge ambassadører på en uddannelses workshop i 16.-17. august 2022. 

Deltagelse i workshoppen er en forudsætning for, at du kan blive Ungeambassadør  

 I workshoppen bliver du klædt på til at kunne være som Ungeambassadør, dvs. du lærer om 

UNESCO’s og FN’s historie og formål 

 Ligeledes vil du i workshoppen lære om formidling og at indgå i processer på UNESCO’s 

verdensmålsskoler med elever og lærere; bl.a. gennem erfaringer fra nuværende ambassadører. 

Rammer for UNESCO Ungeambassadør-teamet 
 Arbejde og deltagelse i Ungeambassadør-teamet er ulønnet. Transportudgifter og ophold/bespisning 

i forbindelse med møder og samlinger arrangeret af UNESCO-netværket afholdes af dette. Du 

aftaler selv, hvem der har ansvar for dig på rejser til og fra arrangementer i Ungeambassadør-

netværket (skole eller privat). 

 Du skal være elev/studerende på én af UNESCO’s Verdensmålsskoler 

 Du deltager i Ungeambassadør-teamet i 2 år, og ved afslutningen af dit engagement modtager du et 

bevis på din deltagelse i Ungeambassadør-teamet.  

Lyder dette interessant? Så send os en ANSØGNING... 
Kontakt din UNESCO-kontaktlærer eller leder på skolen/uddannelsesinstitutionen. Skriv en ansøgning, som 
du skal sende via din UNESCO-kontaktlærer eller ledelsen på skolen til Karsten Damgaard 
(KD@ungdomsbyen.dk). Ansøgningen skal omfatte en beskrivelse af dig selv, hvor mange år du har tilbage 
på skolen/uddannelsesinstitutionen og din erfaring med at arbejde med UNESCO-forløb eller (internationale) 
projekter, samt hvorfor du gerne vil være Ungeambassadør. Ansøgningen skal omfatte 1-2 A-4 sider; 
alternativt er du velkommen til at lave en ansøgning på andre medier. Ansøgningsfrist: 25. maj 2022. 
 
Inden sommerferien juni 2022 vil du få besked på, om du er optaget eller ikke på baggrund af din ansøgning. 
Undertegnede udvælger de nye ungeambassadører blandt ansøgerne. - Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Med venlig hilsen 

Liselotte Larsen (pædagogisk konsulent, UNESCO Global Citizenship)  
Karsten Damgaard (koordinator for UNESCO Global Citizenship-netværket) 
Poul Erik Christoffersen, National Koordinator for UNESCO’s Verdensmålsskoler. 

mailto:KD@ungdomsbyen.dk

