Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Undervisning på Socialrådgiveruddannelse i Aalborg
Aktuelt:
Modul 8 - Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng (fra efterår 2014)
Modul 9 - Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling (fra efterår 2014)
Modul 12 - Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling (fra efterår 2015)
Modul 13 – Bachelorprojektet (fra efterår 2015)
Tidligere:
Modul 3 (tidligere modul 5) - Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet (fra efterår 2014)
Modul 6 - Socialt arbejdes organisering og praksis (efterår 2014)
Valgmodul C – Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap (forår 2015)

Tidligere undervisningserfaringer (fuldtidsansættelse):
Undervisning på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus (senere professionshøjskolen VIA) fra efterår 1998, herunder
Grunduddannelsen – den ordinære, den internationale og e-uddannelsen
Efter- videreuddannelsen
Diplomuddannelsen i social arbejde
Masteruddannelsen i socialarbejde (i samarbejde med psykologisk institute, Århus Universitet)
Endvidere – i samme periode - undervisning på bl. a. (timeansættelse):
Diakonhøjskolen
Rudolf Steiner pædagogseminariet i Aarhus

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Modulkoordinator på følgende moduler på Socialrådgiveruddannelsen i Aalborg:
Det socialretlige laboratorium (valgmodul)
Fagkoordinator på følgende moduler på Socialrådgiveruddannelsen i Aalborg:
Modul 8 - Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng (fra efterår 2014)
Modul 9 - Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling (fra efterår 2014)
Modul 12 - Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling (fra efterår 2015)
Modul 13 – Bachelorprojektet (fra efterår 2015)

Har tidligere haft alle VIP-koordinationsopgaver på Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, herunder:
Teamkoordinatorfunktion
Modulkoordinatorfunktion
Fagkoordinatorfunktion
Medlem af studieledelsen

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Pædagogikum fra professionshøjskole VIA (lektorgodkendt)
E-learningkursus på professionshøjskole VIA

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Diverse konferencer/møder med oplæg, herunder:
Landsmøde for jurister / Socialrådgiveruddannelserne
Konference for Nordisk netværk for Professionsforskning, Aarhus

Konference om Socialt arbejde, FORSA
Diverse konferencer uden oplæg, herunder:
Den (årlige) Socialretlige Konference fra ca 1990 og frem, Nyborg
Socialret – ofrsørgelse og beskæftigelse (forår, 2016)
Skriv dit svar her...

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Deltagelse i udvikling af nye moduler:
Modul 8 - Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng (fra efterår 2014)
Modul 9 - Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling (fra efterår 2014)
Valgmodul C – Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap
Modul 12 - Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling (fra efterår 2015)
Modul 13 – Bachelorprojektet (fra efterår 2015)
Det socialretlige laboratorium (valgmodul under planlægning)

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning
og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på
undervisningsevalueringer m.v.
Skriv dit svar her...

8. Andet.
Skriv dit svar her...

