
BLIV PRAKTIKANT I FOLKE-
BEVÆGELSEN FOR ASYLBØRNS 
FREMTID 
Få praktisk erfaring med administrativt og humanitært 
arbejde i en forening i udvikling.

OM FOLKEBEVÆGELSEN
Folkebevægelsen for asylbørns fremtid arbejder for at sikre bedre rets- og 
levevilkår for asylbørn i Danmark. Bevægelsen blev stiftet i Trampolinhuset i 2017 
af mere end 100 kendte danskere, organisationer, virksomheder og bekymrede 
forældre fra asylsystemet. 

Der bor cirka 2.900 børn under 18 år i de danske asylcentre. Nogle af dem lever 
med deres familie i indkvarteringscentre, mens de venter på svar på deres asylsag. 



Andre er kommet her alene og bor i særlige børnecentre for uledsagede 
mindreårige, mens de gennemgår asylprocessen. Atter andre har fået deres 
asylsag afvist og er indkvarteret i de nye hjem- og udrejsecentre Avnstrup og 
Sjælsmark sammen med deres familie, hvor de lever under kummerlige vilkår, 
mens de venter på at blive udsendt. Fælles for dem alle er, at de venter måneder 
og år i usikkerhed og utryghed. Flere hundrede børn har levet mellem 4 til 12 år i 
asylsystemet – nogle af dem hele deres liv. Vi kan give børnene en bedre opvækst!

Som praktikant i bevægelsen vil du komme helt tæt på maskinrummet i en lille 
forening i rivende udvikling, der holder til i Trampolinhuset. 

DINE ARBEJDSOPGAVER
Som praktikant i FAF vil du hjælpe Trampolinhusets programdirektør med 
administration, kommunikation og koordinering af FAF’s forskellige kampagner og 
events. 

DU FÅR
• praktisk og konkret erfaring med at arbejde i en forening
• masser af ansvar og mulighed for faglig udvikling
• tæt sparring med Trampolinhusets ansatte og andre praktikanter
• nære relationer til husets mangfoldige fællesskab

KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du:

• taler og skriver dansk og engelsk uden problemer
• kan arbejde med Word, Excel og sociale medieplatforme som Instagram og 

Facebook
• arbejder struktureret og selvstændigt
• har en ærlig og åben tilgang til andre mennesker
• kan komme ca. 20 timer om ugen

Medbring gerne din egen computer at arbejde på, hvis du har mulighed for det.

YDERLIGERE INFO
Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler. Hvis du har spørgsmål, kan du 
kontakte os på internship@trampolinehouse.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!


