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Arbejdserfaring 
*Ansat som lærer pa Klitmøller Friskole. Undervist i engelsk
og billedkunst og fungeret som fast støtte til børn med
specialpædagogiske behov
*Besøgskunstner pa skoler i Thisted Kommune i forbindelse med Børnekulturnatten i Thy. 
Støttet af BMMK og Thisted Kommune. 
*Arbejdet med promovering af professionelle vindsurfere, med særligt fokus pa at skabe 
bred mediedækning og spændende historier at fortælle. I dette arbejde har jeg produceret 
film, søgt sponsorer, fungeret som fotograf, skrevet artikler og administreret interviews. 
Jeg har rejst med vindsurfeventet PWA, til de forskellige steder i verden, hvor eventet 
bliver afholdt. 
*Filmproduktion af kortfilm og deltagelse i Cold Hawaii FIlmfestival med kortfilmen “Segla 
Utan Vind”. 
*Grafisk designer
*Klasselærer i 5. klasse pa Munkebjergskolen i Odense, samt vikar i alle fag. 
*Udarbejdet undervisningsmaterialer for Musset Møntergarden i Odense, med fokus pa at 
gøre museumsbesøget relevant og nærværende for besøgende skoler.
*Praktik + vikararbejde pa Odense Lilleskole.
*Arbejdet som fotograf for Odense Lærerseminarium igennem et skolear, for at sætte 
fokus pa livet som lærerstuderende. I dette arbejde har jeg kommunikeret og koordineret 
med mange folkeskoler i Odense. Afslutning med stor fotoudstilling pa Odense 
Lærerseminarium
*Illustrator,- udarbejdelse af illustrationer til ungdomsroman
*Afprøvet undervisningsmaterialer for Odense Bys Museer, med henblik pa at skabe et 
interesant museumsbesøg for børn.
*Praktik som lærer pa Højby Skole i Odense
*Lærervikar pa Øster Jølby Friskole pa Mors 

Videregaende uddannelse 
*Læreruddannelsen I Odense med linjefagene:
Billedkunst, Dansk og Historie
Bacheloropgave udarbejdet i faget Billedkunst med særligt fokus pa elevernes erkendelse 
af verden og sig selv i verden, igennem æstetiske lærerprocesser i undervisningen.

Kunst og kreative projekter
Kunstudstillinger pa skoler og cafeer. Plakatkunst og t-shirt designs. Dragebygning med 
børn Surffilmproduktion. Udarbejdelse af undervisningsmaterialer til samlet arsforløb i 
billedkunst.
Ved uddannelse; undersøgelse af børns æstetiske erkendelser ved brug af elektroniske 
billeder.

Kurser 
Sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab.
Tværprofessionelt kursus mellem pædagoger, socialradgivere og lærere med fokus pa det
samarbejde disse tre faggrupper kan møde i hverdagen.
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