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Praktikant til borgerinddragelse og klima i danske kommuner 

Vær med til at arbejde med nye former for borgerinddragelse i kommunernes grønne omstilling og få fingrene i 

det konkrete arbejde med at forberede inddragelsesprocesser, facilitere møder med borgere og sikre at 

resultaterne forankres politisk. 

Du vil blive tilknyttet to projekter for hhv. Lyngby-Taarbæk - og Aarhus Kommune, der begge omhandler 

borgerinddragelse indenfor klima og natur. 

I 2022 skal Teknologirådet facilitere en klimaborgersamling for Aarhus Kommune. Projektet afsluttes i foråret 

2023, og du vil være med til at planlægge og afholde både aftenmøder, hvor borgerne har dialog med 

eksperter, og arbejder på deres anbefalinger, samt den afsluttende weekendsamling, hvor der stemmes om 

anbefalingerne. Du får altså hands-on-erfaringer med borgerdemokrati i praksis. 

For Lyngby-Taarbæk kommune skal Teknologirådet gennemføre en borgerinddragelsesproces, der skal 

understøtte udformningen af et kystsikringsprojekt langs Taarbæk by. Projektet afsluttes til december 2022, 

og du vil være med til at føre projektet til dørs ved bl.a. at bidrage til både planlægningen og afholdelsen af 

et borgertopmøde og en politiker-workshop. 

 

Konkrete opgaver og ansvarsområder 

• Assistere relevante projektteams i at lave drejebøger og mødeplanlægning 

• Deltage i Teknologirådets indsatsgruppe, som arbejder med borgerinddragelse - Her finder gode 

metodiske diskussioner sted, og nye aktiviteter udvikles (ugentlige møder af en times varighed) 

• Designe en klima-survey til politikere og borgere i Aarhus Kommune 

• Assistere Århus-teamet og en klimajournalist i at udarbejde informationsmateriale til 

borgersamlingen 

• Fylde indhold på borgersamlingens videns- og mødeplatform engagesuite. 

• prøve kræfter med facilitering af en mindre gruppe gennem deltagelse i 1-2 aftenmøder i 

borgersamlingen (fysisk eller online) samt et enkelt weekendmøde  

• Bidrage til slutrapporten for borgersamlingen 

• Indsamle og strukturere erfaringer og tips til en ’værktøjskasse’ som en afslutning på projektet 

 

Vi tilbyder dig 

- Kendskab til nye innovative demokratiformer 

- Erfaring med borgerinddragelse i praksis 

- Indsigt i kommunale politiske processer 

- Selvstændigt ansvar (under vejledning)  

- Mulighed for at komme med ideer til aktiviteter som bringer Teknologirådets viden om 

borgerinddragelse i spil på nye måder  
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Vores ønsker til dig 

- Uddannelse og interesse indenfor klima, inddragelse og lokaldemokrati  

- Er med på at arbejde enkelte aftener og en weekend (i Aarhus og Taarbæk) 

 

Dine teams 

Vi er to teams i Teknologirådet som arbejder med projekter i hhv. Århus og Lyngby-Tårbæk. I de to teams vil 

du primært arbejde sammen med projektlederne Kathrine Colin-Hagen, Stine Skot, Mark Hessellund 

Beanland og Mette Simonsen.  

 

Hvem er vi? 

Teknologirådet er en not-for-profit organisation, som arbejder for at skabe fællesskab om samfundets 

udvikling både nationalt og internationalt. Det kan kun opnås gennem konstruktive processer, hvor alle 

bidrager. Vi har mere end 30 års erfaring med at inddrage borgere og øvrige relevante parter i 

beslutningsprocesser på en måde, hvor de bliver klædt på til at deltage kvalificeret i løsningen på konkrete 

problemstillinger i samfundet. Vores team består af akademiske projektledere indenfor et bredt 

kompetenceområde, dygtige og ambitiøse studentermedhjælpere, og ikke mindst – seje praktikanter der får 

det hele til at lykkedes. 

 

Praktisk: 

- Praktikantstillingen er ulønnet, og løber i efterårssemesteret 2022 

- Praktikantstillingen er på 30 timer, således at én dag om ugen vil være sat af til dit studie eller din 

praktikopgave 

- Teknologirådet ligger i Hvidovre på Arnold Nielsens Boulevard 68E 

- Ansøgningsfrist er hurtigst muligt, og vi holder samtaler løbende 

- Send din ansøgning til praktik@tekno.dk og skriv “Klimapraktikant” i emnefeltet 

 

Vi ser frem til at høre fra dig. 
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