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UDDANNELSE INDENFOR PRAKTISK OG TEORETISK
KUNST
September 2015 - Juni 2017
2-årig overbygning på tegnelinien (CURSO AVANÇADO) på Arco Centro de Arte e Comunicacao Visual i
Lissabon. Studierne var støttet med legat.
Januar 2014 - juni 2015.
Uddannet billedkunster tegnelinien på Arco Centro
de Arte e Comunicacao Visual i Lissabon.
Uddannelsen er en 3-årig uddannelse svarende til
en bachelor. Jeg fik merit for de første 1,5 år - se
vedlagte anbefaling fra Ar.co.

PROFIL
Født i Aalborg (1983), Efter mange omveje rundt i
hele verden, hvor jeg blandt andet har uddannet
mig til billedkunstner i Lissabon, bor og arbejder jeg
nu igen i Aalborg. International orienteret kunstner,
historiker og tvillingemor med praktisk erfaring
indenfor socialt arbejde og drageflyvning.
UNDERVISNINGSERFARING SAMT KUNSTVIRKE
Marts - april 2018
Ar.Co, Kunstskole i Lissabon.
Workshopunderviser i fordybelsesprocesser og
gentagelser.
April 2015
Billedkunstlærer/ work shop på GUX Aasiaat (Nordgrønlands gymnasium).
Under et besøg i Aasiaat, Grønland fik jeg muligheden
for at afholde en kunst work shop på byens gymnasium.
September 2014
Keramoda. Lønstrup, Danmark.
Praktikant på keramikværkstedet Keramoda.
Arbejdet bestod i lige dele administrativ hjælp og dokumentation samt praktisk hjælp til bl.a. glacering af
keramikken.
Februar marts 2012
Engelsklærer på en skole i Vila El Salvador, en forstad til Lima i Peru.
Jeg underviste unge og voksne i engelsk, samtidig
med jeg boede i det område, hvor jeg underviste.

2007
Udvekslingsstuderende på Washinton College, Maryland.
Studerede amerikanske bosættelses- og identitetshistorie samt kunst. Advanced Drawing ved kunstner
Monika Weiss.
AKADEMISK UDDANNELSE
2008
Cand. mag. i historie.
Københavns Universitet.
Indføring i klassisk og moderne samfundsvidenskab
samt kvalitativ og kvantitativ metode. Analyser
af sociale forhold i velfærdsstaten samt indsigt i
ligestillings- og rettighedsteorier. Kendskab til tekstanalyse og argumentationsteknik
2006
Bachelor i historie med suppleringsfag i sociologi og
offentlig administration.
2012
Metropol, København
Praktikvejlederuddannelsen Professionel Udvikling
og Faglig Vejledning
Praktikvejledning bestod i at undervise og vejlede
socialrådgiver praktikanter både gennem teoretiske
overvejelser og mere praktiske foranstaltninger i det
socialfaglige arbejde. Arbejdet og uddannelsen som
praktikvejleder gav mig en god forståelse for andres
læring og faciliteringen af denne.
2013
Metropol og Implement, København.
Diplomuddannelser.
Den Tværkommunale Projektlederuddannelse.
Uddannelsen gav et godt indblik i forandringsledelse
i politiske organisationer, samt en øvelse i at sikre
leverancer og lede interessenter i større projekter.

2002
Højskoleophold i Finland ved City Folkhögskolan.
Fiktionsskrivning.
2002
Aalborg Katedralskole.
ANDEN ARBEJDSERFARING
September 2018
Mor til tvillinger og fortsat på barsel
April 2018 - august 2018
Læsø kommune
Social konsulent og sagsbehandler
Juli - Oktober 2017
Borgercenter Handicap, Københavns kommune.
Social sagsbehandler/ sommerferieafløser.
Juni 2016 - april 2017
Hjemmehjælpen, Aarhus
Sommerferieafløser i privatudbyder af hjemmepleje i Århus kommune.
September 2009 - april 2014
Hillerød Kommune
Socialfaglig Enhed.
Koordinator og praktikvejleder
Mit job bestod primært i at koordinere og formulere arbejdsgange for et team af sagsbehandlere og
optimere IT-løsninger. Derudover var jeg kontaktperson for de udførende enheder hvor man bl.a. er
ansvarlig for afholdelse af samarbejdsmøder mm.
Desuden fungerede jeg som praktikvejleder for afdelingens mange praktikanter.

Kendskab til forskellige metoder til bearbejdening
af keramik, støbning, tryk og prints.
Dragebygger.
MODERSMÅL
Dansk
ANDRE SPROG
Flydende engelsk, samt svensk og portugisisk. Jeg
taler portugisisk grundet flere længerevarende
ophold i både Brasilien og Portugal.
LEGATER
Oktober 2016
Modtager af Graça Costa Cabral legatet. Legatet gives til en kandidat, der udviser excepcional
promise.
Oktober 2015
Modtager af Costa e Carmona Fundacao legatet
2015. Legatet gives til en studerende der har udmærket sig og som ønsker at uddanne sig videre.
UDSTILLINGER
Maj 2019
Aalborg Surreal
November 2017
Ar.Co Exposição de finalistas
Listening People II - flying objects.
Afgangsprojekt fra Ar.Co. Projektet er et kunstprojekt, der bl.a. består af videointallationer, fotografier, tegninger og drager.

FRIVILLIGT ARBEJDE
Jeg havde orlov fra mit arbejde i Hillerød kommune
i vinteren og foråret 2012. Der rejste jeg i Sydamerika og arbejdede frivilligt i Peru og Brasilien.

September 2016
Ar.Co Exposição de Outono
Listening project part I - physical dimension
Første del af afgangsprojektet.

Marts april 2012
Socialarbejder på et aktivitetscenter for udsatte
børn i Sao Paulos favela.
Arbejdsopgaverne bestod i at tage del i arbejdet
på centret, men derudover besøgte jeg de familier
i området der brugte centeret, sammen med de socialrådgivere, der var tilknyttet centeret. Jeg fik et
bredere perspektiv på socialt arbejde i en anden
kontekst end den danske.

September 2015
Ar.Co Exposição de Outono
Lets go
Afgangsprojekt fra Ar.co. grunduddannelsen.
Projektet er et kunst og arkitekturprojekt, der bl.a.
består af videoinstallationer, fotografier, collage og
tegning.

TEKNISKE FÆRDIGHEDER
OG KOMPETENCER
Forskellige tegnetekniske færdigheder. Samt
kendskab til Adobe-programmerne.
Jeg har taget Advanced kursus i Excel.
Har arbejdet dagligt med forskellige kommunale IT
programmer f.eks. EDH SAG og CSC,

December 2013
Projektioner.
Kunstprojekt om Facebook. Udstillet på galleriet
Vess i København.

UDGIVELSER
Under udarbejdelse - forventes færdig start 2020.
Lets Go
Kunstbog om projektet Lets Go, hvor en lille trækonstruktion i form af et hus rejser rundt i Lissabons
omegn.
Udgives af STET, Lissabon.
September 2015
Sara as We Were
Deltager i en film af Marin Fanjoy-Labrenz. Published
on vimeo.com (vimeo.com/186326984)
Maj 2014
101 Kunstnere
Deltager i kunstbogen 101 Kunstnere af Tom Jørgensen.
Udgivet af Forlaget JA.
December 2002
55m2 Design.
Selvudgivet lyrik antologi. Afgangsprojekt fra højskolen City folkhögskolan i Helsinki, Finland.

