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Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Praksisplass 

 

 

• Avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og 

kompetansepolitikk 

• 4-6 måneder (høst 2017) 

• Tema: Hovedsakelig UNESCO 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Foto av statsråden: Marte Garmann  

Foto av Kirkegata 18: AFB 

  



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

   
UNESCO –  FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og 

kommunikasjon 

• Kunnskapsdepartementet (KD) er 

koordinerende departement for UNESCO-

saker 

 

• Utdanning - UNESCOs største sektor   

 

• Generalkonferanse i 2017 - 195 land møtes                            

for å bestemme hva UNESCO skal gjøre 

UNESCOs hovedkvarter i Paris. Foto: UNESCO 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

UNESCOs arbeidsform 

 

• Faglig/politisk rådgivning til myndigheter i medlemslandene 

• Hjelpe medlemslandene med å utvikle kompetanse og 

kapasitet 

• Bidra til å utvikle internasjonale spilleregler innenfor 

fagområdene – normative instrumenter: konvensjoner og 

rekommandasjoner  

  

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Utdanning 

 

Førskole  

Grunnskole  

Videregående  

Høyere utdanning  

Voksnes leseferdigheter 

Livslang læring  

Lærerutdanning  

Yrkesopplæring  

Utdanningens innhold og metodikk  

Jenters utdanning 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

SDG 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god 

utdanning og fremme muligheter for livslang læring 

for alle 

Foto: UNESCO 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Vitenskap 

 
• Vann- og matforsyning 

• Klimaendringer 

• Havforskning 

• Varslingssystemer 

• Geologi  

• Samfunnsvitenskap og 

naturvitenskap: stimulere til økt 

tverrfaglig forskning 

 
Foto: iStock 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Kultur 

 

• Kulturelt mangfold 

• Creative Cities  

• Vern av immateriell kulturarv 

• Ulovlig handel med kulturarv 

• Vern av kulturarv i konflikt  

• Vern av natur- og kulturarv med 

unik og universell verdi 

(Verdensarven) 

 

Geirangerfjorden. Foto: Colourbox 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Kommunikasjon 

 

• Ytringsfrihet 

• Pressefrihet 

• Journalisters sikkerhet 

• Tilgang til informasjon 

 

Foto: iStock 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Den norske UNESCO-kommisjonen 2017-2020 

Foto: AFB 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

UNESCOs 39. generalkonferanse, okt./nov. 2017 

Foto: UNESCO 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Arbeidsoppgaver - UNESCO 

• Bistå i utformingen av program og bakgrunnsdokumenter for 

medlemmer i den norske delegasjonen til Generalkonferansen  

• Bidra til praktisk planlegging av norsk deltagelse på 

Generalkonferansen 

• Gjennomgå dokumenter til Generalkonferansen og lage 

sammendrag som bakgrunn for utarbeiding av norske posisjoner 

• Bidra i koordineringen med andre UNESCO-relevante 

departementer (UD, KUD og KLD) 

• Skrive utkast til taler, pressemeldinger, artikler til unesco.no og 

lignende 

•  Bidra til møtefasilitering 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Arbeidsoppgaver - annet 

Nordisk ministerråd (NMR):  

• Utarbeide utkast til notater, taler, pressemeldinger og artikler 

til KDs nettside om det norske formannskapet 

• Praktisk tilrettelegging av møter, seminarer og evt. 

konferanser under det norske formannskapet  

• Gjennomgå møtepapirer for å lage sammendrag, rapporter 

og/eller koordinere innspill fra de øvrige avdelingene i KD 

 

Det kan også bli aktuelt å bidra på andre felt innenfor 

ansvarsområdet til internasjonal seksjon. 

 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Hvorfor jobbe hos oss? 

- Mange arbeidsgivere verdsetter erfaring fra en norsk arbeidsplass 

- Nyttig å kunne vise til departmentserfaring i en rekke type jobber 

- Få innblikk i en avdeling som til daglig håndterer internasjonale spørsmål 

innenfor kunnskapsfeltet 

- Lære om hvordan politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt påvirker folks 

hverdag 

- Lære om samspillet innad i statsforvaltningen 

- Bli kjent med FN-organisasjonen UNESCO  

- Få innblikk i departementets arbeid med et rådgivende organ (Den norske 

UNESCO-kommisjonen) og det tette samarbeidet med en utenriksstasjon (Den 

norske UNESCO-delegasjonen) 

- Få hyggelige kollegaer i et inkluderende og kunnskapsrikt miljø 

- Gratis tilgang til treningsrom. God kantine til lav pris 

 



Kunnskapsdepartementet 

Norsk mal: Sluttside Alternativ 3 

Kunnskapsdepartementet 

Spørsmål - Arne Fogt Bergby: afb@kd.dep.no 

mailto:afb@kd.dep.no

