
Vi søger frivillige til Kodeklubber for børn. Formålet med Kodeklub er at give børn og unge et nyt billede af 

kodning som en interessemulighed; kodning er en leg, man kan være fælles om. Vi ønsker at tænde elevernes 

interesse og glæde for kodning og vise dem, at der findes spændende uddannelser og jobs indenfor it. Kode-

klub er tænkt som et nyt og anderledes lærings- og dannelsesrum for eleverne i tæt samspil med lærerne.

Vær med til at skabe glæde og motivation for it
blandt børn og unge - opstart i uge 43

Som frivillig vil du blive en del af et team bestående af en koordinator og andre frivillige. I fællesskab med 

teamet vil du være med til at planlægge og afholde undervisning i programmering i Kodeklub for skoleelever. 

Det forventes:

• At du kan starte i uge 43 og kan være med to timer om ugen i otte uger.

• At du har mulighed for at afsætte et par timer efter aftale til at afholde Kodeklub.

• At du er glad for at være sammen med børn og unge.

• At du er it-interesseret.

• At du har lysten til at skabe et legende og kreativt læringsrum for eleverne.

Vi søger frivillige til opstart efter efterårsferien på Katrinebjergskolen, Kragelundskolen og Beder Skoler.

Er du interesseret i at være frivillig i Kodeklub?
Kontakt projektkoordinator Anne-Kathrine Kolby på annekathrine@cfdp.dk eller 86 370 400.

Læs mere om Kodeklub på kodeklub.cfdp.dk.

Forventninger til dig som frivillig

Hvad får du ud af at være frivillig?
• Du bliver en del af et engageret og kreativt team i Center for Digital Pædagogik.

• Du vil gennemgå et kortere introduktionsforløb, så du er klædt på til at blive en del af Kodeklub.

• Du vil få indblik i pædagogiske aspekter - herunder arbejdet med børn i en læringskontekst.

• Viden om hvordan du kan skabe et inkluderende fællesskab for eleverne i undervisningen.

• God energi og glæde ved at gøre en forskel for børn og unge.

Der indhentes børneattest fra politiet for at sikre, at ingen frivillige har begået kriminalitet mod børn.
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