
  

  

HAR D U LYST TIL AT UNDERVISE OG  

FORMIDLE TIL GYMNASIEELEVER? 
 

Det rullende Universitet søger studerende fra Aarhus BSS, som har lyst til at  

undervise og formidle deres faglige viden til gymnasieelever fra den 1. august 2020 
 

Hvad er Det rullende Universitet?  

Det rullende Universitet er et tilbud til gymnasieuddannelser, hvor studerende fra hele Aarhus 

Universitet overtager undervisningen af gymnasiets elever en hel dag. Det rullende Universitets 

formål er at give gymnasieelever en smagsprøve på den faglighed, man møder på et universitet 

samt at give dem et indblik i livet som universitetsstuderende. 

 

Hvad får jeg ud af det?  

Du får trænet dine evner som kommunikator og får erfaring med at formidle din faglighed.  Du 

skal selvstændigt udvikle et undervisningsforløb, der vil give gymnasieeleverne forståelse for det 

emne, du er optaget af. Du får selv indflydelse på, hvilket emne du vil undervise i - vigtigst af alt 

er, at det er et emne, du brænder for at formidle videre.  

Uanset hvilken uddannelse du kommer fra, er du meget velkommen til at ansøge, for det er ikke 

et krav, at dit undervisningsemne tager afsæt i et kendt gymnasiefag.  

I dig skal gymnasieeleverne møde en studerende, der i øjenhøjde deler sine egne overvejelser 

om studievalg og som sætter gang i refleksioner om valg af uddannelse. Du vil få ansvaret for at 

give gymnasieeleverne et realistisk billede af, hvad det vil sige at studere på universitetet og for 

at facilitere den gode dialog om overgangen mellem gymnasium og universitet. 

 

Hvem kan søge? 

Alle studerende er velkomne til at søge stillingen, dog vægtes studerende, der minimum befinder 

sig på 3. studieår og således har opnået 120 ECTS-point pr. 1. august 2020. Som det første efter 

din ansættelse skal du deltage i et formidlingskursus, så du får kompetence til at undervise 

gymnasieelever. Det er et krav for ansættelsen, at du deltager i hele kurset, der løber over tre 

kursusgange – som udgangspunkt den 13. og 17. august samt den 11. november 2020. 

 

Har du spørgsmål?  

Læs mere om Det rullende Universitet på dru.au.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller Det 

rullende Universitet, kan du henvende dig til projektleder Stinne Faldborg Jørgensen (sfj@au.dk 

/ 9350 8285) og projektleder Sine Bækgaard Madsen (sim@au.dk / 9350 8857)  

 

Ansøgningsfrist 

Alle ansøgninger skal være modtaget elektronisk senest den 28. april 2020. 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 20-22. Alle interesserede uanset 

personlig baggrund opfordres til at søge.  

 

Find stillingsopslaget via QR-koden eller på 

http://www.au.dk/detrullendeuniversitet/introduktion/ledige-stillinger/ 
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