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Pris 
2007 - Modtager af Den Europæiske Sprogpris for materialet Vores Fællessprog  

 

 
 

Udgivelser 
 ’Familiebilleder - en familie gennem 100 år (Turbine 2018) 

 ’Med andre øjne’ (CDR, 2013) 

 ’Langt fra og lige i nærheden’ (CDR, 2013) 

 Alle har ret til Ligestilling’ med lærervejledning (Minister for ligestilling 2009 & 2012)  

 Dansk Nu med øvehæfte (Internationalt Sekretariat, Århus Universitet 2007) 

 ‘Vejen frem’ (med Hanne Bierring og Ane Stürup, Vifin forlag 2007) 

 ‘Ud af min arbejdsplads – Mangfoldighed og mangfoldighedsledelse’ (Vifin forlag, 
2005) 

 ‘Året – 13 hverdagsfortællinger’ med arbejdshæfte (CDR, 2004) 

 ‘Sprog i livet’ lærervejledning til IT undervisning (VIFINs forlag 2003) 

 ’Øjebliksbilleder af demokratiets historie’ med arbejdshæfte (med Helle Fibiger, CDR, 
2003) 

 ‘Sammen ude’ med arbejdshæfte (CDR, 2003) 

 ‘Kærlig hilsen Selim’ med arbejdshæfte (CDR, 2003) 

 ‘Første Blik’ (CDR forlag 2002)  

 ‘Unge hjerter’ med arbejdshæfte (med Vicki Würtz - CDR Forlag, 1999) 

 ‘Helenas barn’ (Lærerforeningens Materialeudvalg, 1997) 

 ’Vejen til kærlighed’ (Lærerforeningens Materialeudvalg, 1996) 

 ‘Skæbner’(Orfeus, 1997) 

 ‘Sproget skal mærkes’ (Specialpædagogisk forlag, 1996) 

 ‘Dansk, Danskere, Danmark’ 3 temabøger og en lærervejledning til IT 
undervisningsmaterialet ‘Dansk Arbejde’ (Orfeus, 1994) 

 ’Tyrkiske Danmarkshistorier’, (MS forlag, 1993) 

 ‘Dansk Nu’ (Århus Universitetsforlag 1990) 

 
 

IT materialer 
 Udvikling af moduler til et onlinemateriale (2009-14 Sprogcentret i Sisimiut)  

 Dansk på arbejde, www.dansk-paa-arbejde.dk (2009)  

 Et undervisningsmateriale til forestillingen ’Deadline’ www.opgang2.dk (2007) 

 ’Vores fællessprog’ – dansk grammatik på 10 sprog www.vfs.dansk.nu  (2007) 

 ’Vejen frem’ – 12 mønsterbrydere fortæller www.vejenfrem.info  (2006) 

 ’Sex til salg’ – et undervisningsmateriale til unge (2006) 

 ’Dansk nu’ – dansk som andetsprog  (2005) 

 ’Sprog i livet’ – dansk som andetsprog (2003) 
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Arbejde  
De seneste år - Freelancearbejde blandt andet for: 
Randers Sprogcenter: Undervisning    
Højskoler og foreninger 

o Undervisning 
o Kursusledelse og workshops  
o Foredrag 

 
 

2008-2014  - Grønlands Sprogcenter, Sisimiut og socialpædagogisk Seminarium, Ilulissat  
 danskundervisning og udvikling af onlinematerialer og onlineundervisning   

1986-2009  - Århus Universitet og Journalisthøjskolen, Århus (danskundervisning) 
2006-2009 - Konsulentfirmaet Bifrost (udvikling af internetbaserede undervisningsmaterialer) 

- Kvindemuseet i Danmark (undervisningsmateriale: Sex til salg) 
 - Opgang 2 (udvikling af undervisningsmaterialer til teaterstykker) 

- Integrationsministeriet (udarbejdelse af rapporter)  
- Efterskoleforeningen (formidlingskurser for rollemodeller) 

2002-2006  - Udviklingskonsulent på Vifin; Videnscenter for Integration, Vejle  
2002-2004  - Underviser i interkulturel kommunikation, kultur og dansk for udenlandske læger 

på Sproghøjskolen på Kalø i samarbejde med Århus Amt.  
 - Underviser af polske læger på Paragona i Polen med temaerne kommunikation 

og procesorienteret skrivning 
2001-2002 - Kursusudvikler, underviser og informationsmedarbejder på Sproghøjskolen på 

Kalø (nu Højskolen på Kalø) 
1999-01   - Afdelingsleder og funktionslærer for undervisning og aktiviteter for 

unge/voksne, Dansk Røde Kors, Center Randers. 
- Ad hoc konsulent på uc2 (udviklingscenter for børn, unge og voksne 
tosprogede), Ishøj. 

1997-99 - Faglig konsulent på UVI - Udviklingscenter for undervisning af voksne 
indvandrere, Skanderborg 

1995-96 - Varetagelse af pædagogisk udvikling og afholdelse af voksenpædagogiske 
grundkurser på VVT-Center (en dansk støttet teknisk skole) i Vlore, Albanien 

1995 - Konsulent på Amtscentralen for Undervisningsmidler, Århus Amt 
1994-99   - Underviser på Voksenpædagogiske Grundkurser, AOF, Århus, VPC, Århus 

samt på Århus Seminarium i kommunikation, psykologi og pædagogik 
1993-94 - Underviser i formidling på Sprogcentret/Studieskolen, projekt "To-kulturelle 

medarbejdere". 
 - Underviser i dansk, kulturforståelse, procesorienteret skrivning og 

kommunikation på Århus Danskkurser, Flygtningehjælpens Sprogskole og 
kursuscenter KEMI, der primært udbød kurser/projekter for indvandrere og 
flygtninge   

1989-95 - Uddannelseskonsulent, projektleder og underviser på Kursuscenter KEMI, 
Brabrand  

1987-2015 - Lærer på Sproghøjskolen på Kaløs sommerkurser i kommunikation, kreativ  
skrivning, dansk sprog og kultur   

1980-1990   - Underviser på Studieskolen, Folkeuniversitetet, Århus - fortrinsvis 
gæstestuderende, indvandrere og flygtninge 

1979-2010  - Gæstelærer, timelærer og foredragsholder på seminarier, Danmarks 
Pædagogiske Universitet, centre for undervisningsmidler og Voksen Pædago-
giske centre  

1977-1981   - Lærer ved Århus Kommunale Skolevæsen  
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Journalist- og informationsvirksomhed 
 Udarbejdelse af en rapport om helbredsafklarende teams HAT-rapporten for 

Integrationsministeriet (2007) 

 Redaktør af VIFINs hjemmeside og udarbejdelse af pjecer (2002-2004) 

 Udarbejdelse af vejledningspjecen ‘En håndsrækning’ for uc2 og UVM (2000) 

 Projektleder af projekt der udviklede undervisningsmaterialer for tosprogede børn for 
uc2 og Undervisningsministeriet (UVM 1999)  

 Redaktør af UVI-Information samt UVIs hjemmeside (1997-1999) 

 Freelance journalist ved tidsskrifter og fagblade. Bl.a. LVU-bladet (voksen-
underviseres fagblad), Samspil (om og for indvandrere og flygtninge) og ‘På Let 
Dansk’, Facet, kronikør (1987-97) 

 Med i Socialministeriets redaktionsgruppe der udarbejdede af informationsbogen 
‘Go`dag Danmark’ (Stout, 1993) 

 Projektleder på projekt ‘Tyrkiske Danmarkshistorier’ under Kursuscenter KEMI. (MS 
Forlag, 1993) 

 Med i redaktionen og udarbejdelsen af ‘Velkommen til Århus – en informationsbog til 
udenlandske medborgere’ for Århus Amt og Kommune.  Udarbejdelse af 
lærervejledning og arbejdsopgaver til bogen (1989) 

 Udarbejdelse af informationsmateriale om boligen og dens miljø samt en pjece om 
undervisning for Dansk Flygtningehjælp (1989) 

 ‘Et liv i lærdom’ diasserie om voksen- og fritidsundervisningen Voksen Pædagogisk 
Center, Århus amt (1987) 

 

Udstillinger 
 ’Sexsalg’ udstilling afholdt i forbindelse med projektet Prostitution og kvindehandel på 

Kvindemuseet i Danmark (2006)  

 “Albanske billeder’ foto- og etnograficaudstilling om forholdene i Albanien i 90’erne. I 
forbindelse med udstillingen afholdelse af foredrag (1997-99) 

 Fotograf til rejseromanen: ‘Man kan ikke vaske een hånd’ af Thyge Christensen 
(1983) 

 ‘Sahel - Ørkenhavets Strand’, foto- og etnograficaudstilling fra Burkino Faso, (1983) 

 ‘Kvinder i Usak en provins i Tyrkiet’ Foto- og etnograficaudstilling (1981) 

 Udstillinger i Kvindegalleriet i Århus 1975-1980  

 
Uddannelser og efteruddannelser 

1977 - Lærereksamen, Århus Seminarium (linjefag: Dansk og formning, Pædagogisk 
Speciale B – unge og voksne)  

1978  - Ekstern studerende på Århus Seminarium, eksamen i pædagogisk speciale C  
1979-1980 - Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole: Indvandrerundervisning 
1981-2006 - Efteruddannelseskurser: Personlig udvikling, ledertræning, arbejde med grup-

per, supervision, coaching, konflikt og krise 
- 5½årig gestaltterapeutisk uddannelse på Institut for Gestaltanalyse 

1986-1987 - Journalistisk Tillægsuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole 
 

 


