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2017 Kursusansvarlig og underviser på 1 dags kursus i Roskilde Kommune – Ungeindsatsen om mål og
dokumentation.
2017 Kursusansvarlig og underviser for Brøndby Kommune, Sektor for Handicap, psykiatri og misbrug. 11
undervisningshold af 4 moduler om ’Dokumentation der giver værdi’.
2017 – Konsulent og underviser for SPUK v/Socialstyrelsens kursus om voksenansvarsloven udbudt i
2017 og 2018 til kommunale sagsbehandlere og ledere.
2012 - Kursusansvarlig og underviser på endags kurser om magtanvendelse (pr. 2017
voksenansvarsloven) for anbragte børn og unge på såvel opholdssteder og institutioner som for elever
på ungdomsskoler, efterskoler og specialklasser eller kvindekrisecentre over hele landet.
2015-2016 Projektleder og underviser på Socialstyrelsens praksiskursus (Børnekataloget) "Systematik i
Sagsbehandlingen 2015-2018 – 6 dages praksiskursus for ledere og medarbejdere
2014-2016 Konsulent og underviser metodeudviklingsprojektet: Lokalt Partnerskab - Produktionsskoler,
virksomheder og civilsamfund i samarbejde med Aarhus Produktionsskole, Esbjerg Produktionsskole,
Randers Produktionshøjskole og Den Økologiske Produktionsskole, København samt Århus Universitet.
2015 Underviser i SL's traineeindsats i Socialpædagogiske metoder i arbejdet med udsatte børn og unge i
Odense og København – 3 ugers forløb med efterfølgende praktik.
2015 Konsulent for Gentofte Kommune 2 dages lederseminar.
2014-2015 Underviser på 6-ugers kursus for ledige "Socialpædagogiske metoder i arbejdet med udsatte
børn og unge". København og Odense - 7 kurser i alt.
2014 Kursusansvarlig og underviser – 2 dages seminar for fagkoordinatorer i Esbjerg kommune Indhold:
Tragtmodel og faglig analyse.
2013-2014 Konsulent og underviser- Lederseminar for opholdsstederne Station Vest og Kvadderkjær – 2
dage årligt.
2013-2014 Kursusansvarlig og underviser på 2 dages kurser om individuel relationsarbejde i samarbejde
med Metropol for Boligselskabernes Landsforening. 2 regionale kurser hvert år.
2011-2014 Konsulent og underviser på Socialstyrelsens kursus "Systematik i Sagsbehandlingen".
Individuelt tilrettelagte kursusforløb for medarbejdergrupper i myndighed i tæt samarbejde med ledelsen
i kommunen og Socialstyrelsens Task Force.
2014 Konsulent og tovholder på 4 regionale fyraftensmøder for Socialstyrelsen: Inspirationsmateriale til
forældrekurser – Børn og unge med funktionsnedsættelse.
2013 Kursusansvarlig og underviser for Hjørring kommune i netværksmødeledelse.
2012 Konsulent og tovholder på 5 regionale fyraftensmøder for Socialstyrelsen – Børn og Handicap om
ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap.
2012-2013 Kursusansvarlig og underviser på et 11 dages kursusforløb for medarbejdere på
opholdsstederne Kvadderkjær og Station Vest, Thy
2011-2012 Projektleder og underviser på Socialstyrelsens 38 kurser om Efteruddannelse i magtanvendelse
overfor anbragte børn og unge. 7-800 pædagoger, ledere og tilsynsførende over hele landet havde i
efteråret 2012 gennemført forløbet. (Børnekataloget)
2011-2014 Underviser i netværksmødeledelse på Socialstyrelsen kurser om Efterværn (Børnekataloget)
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2012 Kursusansvarlig og underviser ved 2 dages kursus om magtanvendelse på døgninstitutioner mv. for
centerchefer, institutionsledere og afdelingsledere i Københavns kommune. (ca. 30 deltagere)
2012 Kursusansvarlig og underviser på et kompetenceudviklingsforløb omkring magt i det pædagogiske
arbejde for ca. 55 medarbejdere på Akutinstitutionerne i København.
2012 Kursusansvarlig og underviser på et 2 dages kompetence-udviklingsforløb for Høng Erhvervsskole.
2012 Underviser på en temadag for Odsherred Kommunes plejefamilier om forældresamarbejde.
2011 Kursusansvarlig og underviser for lokalt kompetenceudviklingsforløb for udvalgte opsøgende
ungemedarbejdere og politi i Sydhavn/Sjælør, 5 undervisningsdage. (BUF København).
2011 Konsulent og underviser for på 1-årigt uddannelsesforløb for medarbejdere i Baglandet: Vejle,
Aarhus, Aalborg og København.
2010 Konsulent og underviser for lokalt kompetenceudviklingsforløb for udvalgte opsøgende
ungemedarbejdere i Bispebjerg, 6 undervisnings-dage. (BUF København)
2010 Underviser for DUBU (Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening). 1 dags undervisning for
6 deltagende kommuner i projektet om operationalisering i kommunale handleplaner, herunder
netværksmødeledelse.
2010-2011 Kursusansvarlig og underviser på 1-årigt kursusforløb for Klubben Kvistens 20 medarbejdere
og ledere (Nørrebro København)
2010-2011 Konsulent og underviser på ’Gadeplan København – En fælles ungeindsats’, etårigt
kursusforløb for 34 medarbejdere fra Københavns Kommune (SOF, BUF og KFF) og Københavns Politis
kriminalpræventive afdeling. (for Vilde Læreprocesser i SOF, Københavns kommune.
2009-2010 Konsulent og underviser for udvalgte gadeplansmedarbejdere i 4 bydele i Københavns
Kommune, Amager Øst, Amager Vest, Voldparken og Ydre Nørrebro. (BU-Lab, Nye Læreprocesser,
Københavns Kommune). 5 dage.
2008 Konsulent på temadagen ”Den fælles vision” for alle relevante medarbejdere i Voldparken der
arbejder med børn og unge i området. (Vilde Lærerprocesser, SOF, Københavns kommune).
2008 Kursusansvarlig og underviser på kompetenceudviklingsforløb i projekt Hard Work (et projekt for
kriminelle og kriminalitetstruede unge i Voldparken, København) 10 medarbejdere – 5 undervisningsdage.
2008 Konsulent og underviser i Netværksmøder i det socialfaglige forum i København
”Københavnernetværket” ca. 100 deltagere – sagsbehandlere, familierådgivere, kontaktpersoner mv.
2007 Konsulent og underviser på temadag om netværksmødeledelse for Københavns kommunes
ungdomssanktionsansvarlige ca. 30 deltagere – sagsbehandlere, ledere, kontaktpersoner
døgninstitutionspersonale mv.
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Gadeplansmedarbejdere København
Socialrådgivere i Gentofte Kommune
Socialrådgivere i Halsnæs Kommune
Leder i en integreret daginstitution i Brønshøj, København

2007-2016
• Gadeplansmedarbejdere projekt NY START, Københavns Kommune
• Socialrådgivere i Halsnæs Kommune
• Kontaktpersoner i Gentofte Kommune.
• Leder og stedfortræder i projekt Hard Work, Københavns Kommune
• Kontaktpersoner og socialrådgivere i ”Den korte snor” Nørrebro
• Kontaktpersoner - Ungdomssanktionens 3. fase. København
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Gadeplansmedarbejdere, Københavns Kommune
Gadeplansmedarbejdere i Ny Start, Københavns Kommune
Afdelingsledere et Børne- og Ungecenter, Sjælland
Medarbejdere på en døgninstitution i Københavns kommune
Afdelingsleder i ungdomsklub, Nørrebro, København
Leder af Baglandet, København
UNGPRO, Kalundborg
Leder af Ungehuset, Brøndby kommune
Teamledere, Børn og Unge, Kalundborg kommune
Leder af den boligsociale indsats ’Husum for alle’

Andre opgaver:
2012-2013 Socialrådgivning for Baglandet København 8 timer om ugen.
2017 Individuel opgaveløsning for Baglandet København 10 timer
Netværksmødeleder for:
2006-2007 Unge og deres familier i projekt ”Den korte Snor” Nørrebro.
2007 Udvalgte unge i ungdomssanktion (projekt 3. fase af ungdomssanktionen) Københavns kommune
Projektkonsulent for:
2017 Projektkonsulent i forbindelse med sammenlægning af Pigegruppen, Vilde Liv og De 4 årstider,
København
2006-2007 ”Den korte snor” Nørrebro, København
2006-2007 Projekt ”Ungdomssanktionens 3. fase” København
Udgivelser
2014 Forfatter til pjece for opholdsstederne Kvadderkjær og Station Vest.
2014 Medforfatter til Socialstyrelsens pjece; Inspirationsmateriale til forældrekurser – Børn og unge
med funktionsnedsættelse.
2013 Medforfatter til Den Sorte Bog, En lommebog for gadeplans-medarbejdere, Københavns
Kommune, Børn og Unge.
2012 Medforfatter til Socialstyrelsens pjece om ledsageordning for børn og unge med psykisk og fysisk
handicap til børn unge og forældre.
2012 Medforfatter til Socialstyrelsens pjece om ledsageordning for børn og unge med psykisk og fysisk
handicap til kommuner og sagsbehandlere.
2007 Medforfatter til Socialstyrelsens vejledning om Ungdomssanktionen.

