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ERHVERSERFARING  

 

April 2018: Workshoplærer i det kreative værksted på Museum Ovartaci.  Til 

udstillingen ’Overgang’ på Museum Ovartaci skabte jeg et værk, der hed ”Kunsten at se et 

menneske med ord” og som indeholdte materiale fra skrive/male workshops jeg lavede 

for patienter og brugere af det kreative værksted på Psykiatrisk hospital. Værket  indeholdte 

et interaktivt element, der inviterede de besøgende til at deltage ide skabende processer,  der 

får mennesker og historier til at komme til syne i  ordene og tegningerne. 
 
 

April 2018-juni 2018 : Timelærer på Eriksminde efterskole 
 

Jeg underviste i faget ’skriveværksted’. 
 

2016-2018: Instruktor i fagene Kreativ skrivning, Studium Generale, 

Tekstanalyse, Aarhus Universitet 
 

Som instruktor har jeg vejledt og givet de studerende feedback på skriftlige opgaver. Jeg har 

introduceret til teori og tilrettelagt en eksamenforberedende opgave.       
 
 

2017 -: Redaktør, kritiker og bestyrelsesmedlem ved Litteraturtidsskriftet  Standart 

Som kritiker har jeg fået erfaring med kritisk tænkning og litteraturformidling i 

et levende,fængende sprog, der skaber interesse og nysgerrighed. Som redaktør 

har jeg fået erfaring med redaktionel planlægning, koordinering, formidling på 

forskellige platforme og kontakt med anmeldere, forlag og abonnenter. Jeg har 

gennem mit arbejde ved Standart fået indgående kendskab til projektfaser fra 

opstart til formidling, ansvar og overblik over projektfaser, og skabelsen 

og opretholdelsen af et godt samarbejde blandt kollegaer.  
 
 

2017:Praktikant, Litteraturlærer, Krabbesholm Højskole  

Som praktikant på Krabbesholm Højskole underviste jeg i fagene Litteratur og 

skrivning.Arbejdsopgaver: Hjælpelærer på litteraturholdet, hvor jeg vejledte  eleverne og gav 

dem feedback på deres individuelle skriveprojekter.   Jeg udarbejdede et 

tværfagligt undervisningsforløb, der kombinerede fagene Litteratur med Design og stod 

for en daglig inspirationstime, hvor eleverne blev præsenteret for teoretiske 

eller skønlitterære tekster, der havde tilknytning til forløbets overordnede emne.  Uden for 

undervisningstiden faciliterede jeg læsekredse, skrivegrupper,  anmelderworkshop og ikke 

mindst et online skriveevent med Rødding – og Testrup Højskole, hvor eleverne fra de tre 

højskoler skrev med hinanden.  
 
 



UDDANNELSE 

2015-2018: cand.mag. Litteraturhistorie, Aarhus Universitet.  

Gennem min kandidatuddannelse har jeg tilegnet mig god forståelse for sprog, 

argumentation og tekstforfatningen. Jeg kan overskue og analysere komplekse 

problemstillinger og relatere dem til den virkelighed de indgår i. Jeg har udviklet 

kompetencer til selvstændigt at designe, igangsætte og gennemføre 

forskningslignende undersøgelsesprojekter.    
 
 

2015-2017: Skrivekunstakademiet i Hordaland 

Årstudium i Skapande Skriving og Påbyggingskurs i skapande skriving 

På Skrivekunstakdemiet var det skriften som skabende udtryk, der var omdrejningspunktet 

for undervisningen, der blev varetaget af norske, danske og svenske forfattere.  Udover 

dygtiggørelse af min skrivepraksis, modtog jeg undervisning i litteraturteori, genrelære, 

retorik, formidling, 

foredrag og redaktionelt arbejde med antologien.  

2012 Testrup Højskole, skrivelinjen  

2009-2011 Århus Statsgymnasium, samfundsvidenskabelig linje  
 
 
 

ANDEN ERFARING 

2018: Deltagelse på workshop on experimental creative writing with NLP by Allison 

Parrish, Digital Design and Information Studies, Aarhus University 

2016: Skrivekunstakademiet i Hordaland, Redaktør for grafisk design på 

afgangsantologien            

2014: Århus litteraturcenter, Masterclass i Art Writing m. Kaspar Bonnén og Ida Marie 

Hede 

2010: Vallekilde Højskole, Ugelangt skrivekursus m. Dy Plambeck 

2010: Ungdommens Røde Kors, Deltagelse på instruktørkursus for projektet ”Unge på flugt”  

 

PUBLIKATIONER  

Uddrag af novellen Forgabt i hvermandag.dk juni/juli 2019 

Mosepigen, skønlitterært bidrag til det tværæstetiske tidsskrift OEI, maj 2019 

Ekkos søstre, novelle, forlaget OVBIDAT, maj 2019 

Caroline, novelle, tidsskriftet, Addenda, maj 2019 

Natteliv, kollageværk, Laboratoriet for Æstetik og Økologi, udgivelse 21. dec.2018 

Leder, Stand-In,  Standart 33. årgang, April.2019 

Leder, Standart 32.årgang, dec.2018 

Anmeldelse af Hilda Hilst Den uanstændige madam D, Standart 32. årgang, dec.2018 

Anmeldelse af Elfriede Jelinek Skygger, Standart 32.årgang, dec. 2018 



Collager, Klumme, Standart, 32. årgang, sep. 2018 

I en tilstand af månesyge, Anmeldelse af Sylvia Plath Ariel, Standart, 32. årgang, sep. 2018 

Måske lever vi sammen i et parallelunivers Anmeldelse af Luca Engberg 

Talamona Alcatraz, Standart, 31. årgang, juli 2017 

Ud i det tidløse Anmeldelse af Signe Gjessing Ideale begivenheder, Standart, 31.årgang, marts 2017 

Febervildelser og drømmerester Anmeldelse af Mette Zingenberg Min Lille horror ,Standart,  30. 

årgang, dec.2016 

Et mylder af liv, Anmeldelse af Ida Marie Hede Bedårende, Standart, 31.årgang, Dec. 2017 

Tekst på www.slagtryk.dk 

Tekst på www.floret.se 

Tekst på tryk i norsk litteraturtidsskift Riss nr. 02/15 

Tekst på tryk i kasernebladet Visir 

Bidrag i Skivekunstakademiets afgangsantologi 2016 

Bidrag i det norske forlag Capplen Damms debutantantologi 2017 

 

RESIDENCY  
 

Litteraturcenteret Aarhus; Berlin November 2016 

Litteraturcenteret Aarhus: Berlin September 2018 
 
 

IT 
 
 

Microsoft Office pakken – Rutineret 

Internet+ sociale medier – Rutineret 

Indesign + Photoshop - Rutineret 
 
 

SPROG 

Dansk – Modersmål 

Svensk og Norsk – god forståelse 

Engelsk – Flydende mundtligt og skriftligt 

Tysk – Kendskab 

  


