Internt opslag
UNESCO ASP-netværket søger ny netværkskoordinator
for Globalt Medborgerskab for de danske verdensmålsskoler
UNESCO ASP netværk for verdensmålsskoler har udviklet sig med mange nytilkomne skoler og
uddannelsesinstitutioner de sidste par år. I dag er 85 skoler optaget i netværket og flere er på vej.
Funktionen som netværkskoordinator for Globalt Medborgerskab (Global Citizenship) har siden 2018
været varetaget af Karsten Damgaard. Da Karsten efter eget valg stopper til sommer 2023, søger vi en ny
netværkskoordinator fra d.01.01.23, der sammen med Karsten vil blive sat ind i koordinationen af
undernetværket Globalt Medborgerskab i løbet af foråret 2023, for at overtage det selv fra d. 01.07.23.
Netværkskoordinatoren har – støttet af den nationale koordinator– følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•

Koordination af aktiviteter i netværket i overensstemmelse med den vedtagne strategi
Formidling af nationale og internationale erfaringer blandt netværkets deltagere
Planlægning og gennemførelse af nationale netværksaktiviteter
Sikre gennemførelsen af internationale netværksaktiviteter, fx konferencer i Danmark
Sikre netværksdeltagelse i internationale møder, konferencer, seminarer m.v.
Indsamle og rapportere netværkets aktiviteter til ASP-styregruppen inden afslutningen af hvert
skoleår og deltage i styregruppemøder

Til hvert undernetværk er tilknyttet en pædagogisk konsulent fra Ungdomsbyen. Netværkskoordinatoren
refererer til den nationale koordinator og arbejder tæt sammen med den pædagogiske konsulent. Der ydes
et samlet honorar på 40.000 kr. om året pr. netværk for arbejdet som netværkskoordinator. Honoraret
udbetales i december og juni for det forgangne halvår. Udbetaling kan enten ske direkte til
netværkskoordinatoren – eller til ansættelsesstedet, hvis opgaven indgår som del af vedkommendes
ansættelse.

Procedure for besættelse af jobbet, som netværkskoordinator

Funktionen som netværkskoordinator for netværkene Bæredygtig Udvikling og Globalt Medborgerskab
besættes for op til tre år ad gangen internt i ASP-netværket efter ansøgning med en eller evt. to kollegaer
fra en skole/institution i ASP-netværket. UNESCOs styregruppe vælger koordinatorer blandt de mest
kvalificerede ansøgere. Funktionen kan besættes efter ansøgning af den samme person i flere på hinanden
følgende perioder. Styregruppen kan med en måneds varsel opsige en koordinator.
Ansøgninger mailes til National koordinator Honar Abdollahi på ha@ungdomsbyen.dk senest d. 16.11.22.
For spørgsmål til funktionen kontakt venligst Honar Abdollahi på mail eller mobil 42316286

