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Brænder du for undervisning, formidling og museer? 

Museumskoncernen ROMU søger studerende til undervisning, rundvisninger og formidlingsaktiviteter. 

Formidling på ROMU 
ROMU rummer ba de den lokale og nære historie samt den nationale historie om 
pop, rock og ungdomskultur. 

ROMU formidler kulturhistoriske fortællinger i udstillinger og udarbejder 
programrækker pa  afdelingerne, ligesom vi selvfølgelig tilbyder rundvisninger for 
grupper, undervisning for skoler og en række formidlingsaktiviteter og events. 

Ragnarock 

RAGNAROCK fortæller om musik og ungdomskultur, og hvordan unge med 
musikken har flyttet grænser og pa virket samfundet gennem nye danseformer, 
forbrug, politiske holdninger, fællesskaber og nye teknologier. I september 2019 
a bner vi ny særudstilling om Gasolin’. 

Roskilde Museum, Lejre Museum og Frederikssund Museum  

Pa  Roskilde Museum er der fokus pa  byens 1000 a rige historie. Lejre Museum 
handler om Lejres betydning i jernalderen og her vises de store arkæologiske 
fund og den sagnhistorie, som er forbundet med stedet. Omdrejningspunktet pa  
Frederikssund Museum er bosættelsen langs Roskilde Fjord og de muligheder 
nærheden til fjorden har givet mennesket gennem tiden. For alle tre museer er 
den lokale historie og identitet i fokus. 

 

Jobbet som formidler 

Som formidler pa  ROMU/Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund 
Museum og Ragnarock bliver du del af et team af engagerede studerende fra 
forskellige uddannelser. Du fa r en grundig introduktion til museerne og oplæring 
i undervisningsforløb og rundvisninger samt løbende sparring og supervision pa  
din formidlingspraksis. Med jobbet fa r du praktisk erfaring med et varieret udbud 
af formidlingsaktiviteter samt mulighed for at udvikle din formidling til 
forskellige ma lgrupper. Du bliver tilknyttet et eller flere af besøgsstederne. 

 

Hvem er du?   

ROMU er et moderne museum, der ønsker at gøre historien relevant og levende 
for brugerne. Vi forventer derfor, at du er fagligt nysgerrig og hurtigt evner at 
sætte dig ind i museets mange spændende fortællinger.  

Kvalifikationer: 
 Du kan brænde igennem som museets ansigt udadtil og kan lide at være på 

 

ROMU 

Sankt Ols Stræde 3 

4000 Roskilde 

Tlf. 46 31 65 00 

romu@romu.dk 

www.romu.dk  

 

http://www.romu.dk/


 

Side 2 

 Du har lyst til at udvikle dine formidlings- og undervisningskompetencer 

 Du kan begejstre og inspirere et nysgerrigt publikum.  

 Du har gode kommunikations- og formidlingsevner 

 Du har lyst til at give folk en god oplevelse 

 Du er fleksibel, pligtopfyldende og en god teamplayer 

 Du kan arbejde mindst 1-2 dage om ugen (fast, heraf mindst en hverdag) og 
derudover er interesseret i at deltage i museets formidlingsaktiviteter, som 
ligger i weekends, ferier og om aftenen. 

 

Vi forestiller os, at du: 
 bliver hos os i mange år 

 lige er startet på/i gang med at tage en uddannelse inden for undervisning, 
etnologi, arkæologi, antropologi, sociologi, musik, historie, kulturformidling 
eller tilsvarende.  

 

Vi tilbyder 
- Et energisk, begejstret og engageret team 
- Erfaring med faglig funderet formidling 
- Grundig oplæring og supervision 
- Sparring og samarbejde med øvrige studerende på museet samt museets 

faste personale 
- Spændende formidlings- og undervisningsopgaver 
- Udvikling af dine evner som formidler og underviser 
- Målgruppe formidling og aldersdifferentieret undervisning 

 

Praktisk 
Lønnen for studenteransatte er 123,64 kr./time og dertil aften- og weekendtillæg 
efter gældende overenskomst, dvs. HK-kommunal for studerende på 
grunduddannelsen og for bachelorer overenskomst med AC. 

Museet vil sørge for lønnet oplæring i de udbudte undervisningsforløb og 
rundvisninger.  

 

Kontaktperson for yderligere oplysninger:  

Museumsinspektør Louise Dahl Christensen, ROMU. E-mail: louised@romu.dk.  
Tlf. direkte: 46 31 65 11. 

 

Ansøgning  

Ansøgning (max 1 A4 side) og CV sendes til anetteg@romu.dk mrk. ”Studiejob – 
ROMU og RAGNAROCK”.  

 

Ansøgningsfrist: mandag den 30. september 2019. Der afholdes samtaler den 9. 
oktober 2019.  

 

 

mailto:louised@romu.dk
mailto:anetteg@romu.dk

