
 KATTEGATCENTRET  
  HAVET KALDER

På første parket ud til Kattegat, ligger havnørdernes hovedstad - 

Kattegatcentret. 

Vi søger en praktikant som ikke er bange for at kaste sig på dybt 

vand, og gøre vores gæster bidt af havet. Vores mission er, at skabe 

oplevelser og formidling med viden, holdning og hjerte. Vi tror på, at 

vi med god og vedkommende formidling kan bevæge og inspirere 

børn og voksne til at nyde, forstå og passe på havet. Lyder det som 

noget for dig, så læs videre!

Leder du efter en praktikplads, og er 
du en haj til formidling?

Vi er en stime af  blandede fisk. Biologer, lærere og dyrepassere som hver 

dag fortæller ”den gode historie”,  og forsøger at åbne den undersøiske 

verden for vores gæster og elever på besøg i skoletjenesten på en nærvæ-

rende måde. Som Natur- Kulturformidlerpraktikant vil du altså være omgivet 

af engagerede formidlingsnørder.



• Underviser på vores sommercamp - Saltvandsakademiet

• Videobeskrivelser af formidlingsaktiviteter

• Flyvende formidlingsperson i vores udstilling 

• Udvikle pingvinquiz – opvarmning til åbning af stort pingvinanlæg

• Produktion af SoMe indhold 

• Udvikle små havlege til børnehaver

• Afvikling af guidede ture i udstillingen 

• Udarbejdelse af diverse formidlingstekster til brug i udstillingen.

Med en praktikplads forestiller vi os, at du har lyst til at udvikle dig selv og 

os i de opgaver, som vi sammen finder meningsfyldte, og med udgangs-

punkt i formidling eller undervisning. Vi er lige nu i gang med,  at 

bruge videomediet mere aktivt, så det vil derfor være spændende, hvis 

du har erfaringer, som kan bruges ind i dette arbejde. Det er dog absolut 

ikke et krav. Vi har ikke fastlagt en arbejdsportfølje for vores kommende 

praktikant, men vi forestiller os, at nogle af nedenstående opgaver kunne 

være interessante for dig.

Kom og gro hos os...

Vi vil gerne have den bedst mulige fornemmelse af, hvem du er. Så send os en ansøgning på maks en side og en lille 

video, hvor du formidler om et havdyr (1-2 min). Vi ønsker start uge 25. Har du spørgsmål så kontakt os endelig.

Skumsprøjt, bølgegang og havhilsner fra

Søren Koops Forsberg

SF@kattegatcentret.dk

51 13 72  31


