
VI SØGER EN HELT 
SPECIEL UNG MED: 

• Interesse i skole og uddannelsesområdet 
• Nysgerrighed 
• Mod til at tale på egne og andres vegne  
• Lyst til at sidde i et Råd, der rådgiver Børne- og 
Undervisningsministeren

• • • • • 
I Ungdomsskoleforeningen 
søger vi en ung, der har mod 
til at skubbe egne grænser og 
være dagsordenssættende for 
skole og uddannelseområdet. 
Hvis du ønsker at søge 
stillingen, bedes du sende en 
ansøgning senest d. 25.08.22 
til: hr@usk.dk 
 
Vi holder samtaler d. 29.08.22.

mailto:hr%40usk.dk?subject=


Ungdomsskoleforeningen har en plads i Rådet for Børns Læring, og denne plads er 
reserveret til en ung. 
 
Som repræsentant i Rådet for Børns Læring skal du:  
• Samarbejde med Ungdomsskoleforeningen og din ungdomsskole omkring møderne og 
konferencerne i Rådet for Børns Læring. 
• Afsætte ca. 6 dage om året til møder/konferencer i Rådet for Børns Læring. 
• Dele din viden fra Rådet for Børns Læring med Ungdomsskoleforeningen, så vi fortsat 
kan arbejde for at støtte ungdomsskolernes udvikling.   
 
Som repræsentant i Rådet for Børns Læring har du mulighed for at udvikle dig og være 
dagsordenssættende på skole og uddannelsesområdet. 
 
Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send os en ansøgning, hvor du fortæller, 
hvem du er, og hvorfor du synes, du skal være den næste repræsentant i Rådet for 
Børns Læring.

• • • • • • • • • • 

Inden du sender din ansøgning afsted, bedes du koordinere med din ungdomsskole, 
så I er enige om, at de støtter op omkring din ansøgning og eventuelle kandidatur. 
Det er nemlig din ungdomsskole, der betaler for transport til og fra møderne. Din 
ungdomsskole skal også kunne stille en medarbejder til rådighed, der kan hjælpe dig 
med forberedelse m.m.

Om Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring er et et uafhængigt råd, hvis opgave er at rådgive børne- og 
undervisningsministeren. Rådet består af 18 medlemmer indstillet af organisationer på 
området, og Rådet ledes af et ministerudpeget formandskab. I 2014 erstattede Rådet 
for Børns Læring ved en lovændring Skolerådet.
 
Som Ungdomsskoleforeningens repræsentant i Rådet for Børns Læring, sikrer du, at 
ungdomsskoleelevers stemme sikres ministerielt, og du har mulighed for at påvirke 
rådets fokusområder.

Bliv ungdomsskolernes repræsentant i  
Rådet for Børns Læring

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!


