
BLIV VERDENSMÅLS-
AMBASSADØR

Om Verdensmålsakademiet 

Verdensmålsakademiet er Danmarks første uddannelse i Verdensmål og konstruktiv journalistik for 
unge mellem 16-30 år. Henover to akademi-weekender får du en mini-uddannelse i Verdensmål, kon-
struktiv journalistik, indflydelse, formidling og retorik med undervisning af nogle af de dygtigste ak-
tører inden for Verdensmålssektoren i Danmark. Efterfølgende får du mulighed for at bruge det, du har 
lært, når du som Verdensmålsambassadør i det efterfølgende år holder oplæg om Verdensmålene på 
skoler, i dit lokalområde eller som del af en ungdomsorganisation. Verdensmålsakademiet er et samar-
bejde mellem Verdens Bedste Nyheder og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet.

Om dig 

• Du er vild med Verdensmålene – eller kunne godt tænke dig at blive det!
• Du er nysgerrig, har gåpåmod samt har tid og lyst til at undervise andre unge
• Du er mellem 16-30 år
• Du kan deltage i begge akademigange – henholdsvis 5.-6. oktober og 2.-3. november
• Du er enten frivillig i en forening eller aktiv på anden vis i det, du brænder for
• Du har lyst til at være en del af den efterfølgende undervisning på akademiet et år efter endt
              akademidemiforløb. Enten ved at facilitere en forandringsproces i din egen organisation eller
              ved at undervise som en del af Verdenstimen med cirka ti undervisningsgange.
• Du har lyst til at blive en del af et stærkt fællesskab med andre Verdensmålsinteresserede unge.

Lyder det som noget for dig? Så send os en ansøgning og fortæl, hvorfor du skal være en del af Verdens-
målsakademiet. Det vigtigste for os er, at du er engageret og vi kan se det i din ansøgning. Derfor kan du 
også søge med ved at sende et videoklip, en illustration, en skriftlig ansøgning, eller en anden ansøgn-
ingsform, som du er komfortabel med. Det eneste krav er, at ansøgningen indeholder:
• Din motivation for at deltage i akademiet
• 10 linjer om dig selv: Hvem er du og hvad laver du til daglig?
• En god idé til hvordan Verdensmålene kan forankres eller spredes i dit eget lokalsamfund eller 
              organisation
• Et par ord om hvorfor Verdensmålene er vigtige og hvorfor det er vigtigt at unge engagerer sig
              i – og arbejder med  – målene
• Praktiske oplysninger: Hvor bor du og hvad laver du? Hvilken uddannelse har du? Har du lavet
              frivilligt arbejde? Og er der andet, vi skal vide om dig? 

Send din ansøgning til akademiet@worldsbestnews.org senest den 17. juni. Har du spørgsmål eller vil 
du vide mere om akademiet, er du velkommen til at kontakte kampagneleder Clara Halvorsen på
ch@worldsbestnews.org eller +45 7879 7777.

Er du vild med Verdensmålene – og ønsker du at gøre en forskel for at sikre, at flere unge bliver 
en del af arbejdet med at nå målene inden 2030? Vil du have undervisning i konstruktiv jour-

nalistik, Verdensmål og lære at træne og motivere andre unge til at arbejde med målene? Vil du 
sprede kendskabet til Verdensmålene i din egen organisation eller dit lokalområde?

Så søg om at blive en del af Danmarks første Verdensmålsakademi!
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