
 

 

Dansk Vegetarisk Forening søger oplægsholdere til skoleworkshops om mad og miljø 

Er du god til at formidle, og brænder du for bæredygtighed, miljø og klima? Har du lyst til at undervise 

i folkeskolens ældste klasser? Så er det dig, vi leder efter. I Dansk Vegetarisk Forening afholder vi 

workshops for elever i 6.-9. klasse over hele landet om sammenhængen mellem mad og miljø. Derfor 

søger vi nu engagerede oplægsholdere særligt på Fyn og Jylland.  

 

Vi forventer at du 

• Er studerende, f.eks. inden for læring, pædagogik, miljø eller lignende 

• Brænder for den grønne sag 

• Kan formidle på en både medrivende og nuanceret måde   

• Er fleksibel og kan arbejde i skolernes undervisningstid 

 

Du skal kunne lide at holde oplæg for mange mennesker og være i stand til at organisere øvelser og 

gruppearbejde med plads til dilemmaer, tvivl og dialog.  

 

Formen er baseret på et oplæg efterfulgt af dialog, øvelser og dilemmaer, som skal skabe refleksion og 

debat hos de unge. En workshop varer typisk ca. fire timer.  

 

Nogle gange vil workshoppen være lidt længere og bestå af 3 timers miljø-workshop og 2 timers 

madlavning. Vi afholder workshops over hele landet. 

 

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du 

• Har erfaring med at holde oplæg for større forsamlinger, gerne børn og unge 

• Har viden om vegetarisk levevis, særligt om de miljømæssige aspekter. Det er ikke et krav, at du 

spiser vegetarisk 

• Har mulighed for at låne eller har adgang til en bil, da nogle workshop kan være svært 

tilgængelig med offentlig transport  

 

Du får 

• Undervisnings- og formidlingserfaring 

• Viden om centrale problematikker i forhold til mad og miljø 

• Erfaring med koordinering og kontakt til skolelærere 

• En mulighed for at inspirere unge og gøre en stor forskel for den grønne omstilling 

 

 

 



 

 

 

Vi tilbyder 

• Et meningsfuldt og udfordrende arbejde, som gør en stor forskel for samfundet og verden 

• Honorar på 500 kr. pr. workshop op til 4 timer (efter kort skriftlig afrapportering til  

• skoleprojektkoordinatoren) 

• Dækning af frokostudgifter op til 100 kr. pr. workshop 

• Fuld dækning af transportomkostninger 

• Vi tilstræber at koordinere workshops efter bopæl, men der må beregnes nogen transport. Skal 

du rejse mere end 1 time hver vej, vil du modtage et tillægshonorar på 50-200 kr., afhængigt af 

rejsens længde. 

 

Om Dansk Vegetarisk Forening 

Dansk Vegetarisk Forening har eksisteret siden 1896 og arbejder for grønnere levevis i Danmark af 

hensyn til dyr, mennesker og global bæredygtighed.  

 

Interesseret?  

Send din ansøgning med CV til skoleprojekt@vegetarisk.dk senest fredag den 7. august klokken 12.00. 

Vi afholder samtaler tirsdag den 18. august. Torsdag den 27. august afholder vi en oplæringsworkshop 

for alle nye oplægsholdere.  

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

 

Med venlig hilsen 

Julie Kristensen 

Skoleprojektkoordinator 

mailto:skoleprojekt@vegetarisk.dk

