Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Alle nedenstående opgaver er på Kandidat i socialt arbejde
1.9 2015 Forelæsninger om Teorier om socialt arbejde KSA første semester
1.9 2015 Vejleder på Modul 1 projekter om teorier om sociale problemer, socialt arbejde og socialpolitik
1.9 2015 Eksaminator og censor på KSA modul 1 projekter
1.9 2015 Forelæsninger i valgfag KSA 5 modul: Det sociale og sundsfaglige arbejde som krydsfelt
1.9 2015 Eksaminator KSA valgfag Det sociale og sundsfaglige arbejde som krydsfelt - skriftlig opgave
1.9 2015 specialevejleder på KSA
1.2 2015 Bivejleder på Ph.d.projekt
2015 undervisning, vejledning og eksamination/ på KSA modul 1,2 og 4 - specialer. Intern censor.
2016 undervisning, vejledning og eksamination på KSA modul 1.2 og 4 - specialer. intern censor.
2017 undervisning, vejledning og eksamination på KSA modul 1,2 og 4 specialer. Intern censor.
Phd bi- vejleder

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
1.9 2015 medlem af studienævn KSA
1.9 fagkoordinator i socialt arbejde KSA Modul 1
1.9 deltagelse i akkrediteringsudvalg i forbindelse med akkreditering af KSA
2015: modulkoordinator og fagkoordinator( socialt arbejde) på KSA. Modul 1 og 2. medlem af studienævn
2016:modulkoordinator og fagkoordinator( socialt arbejde) på KSA. Modul 1 og 2. medlem af studienævn
2017:modulkoordinator og fagkoordinator( socialt arbejde) på KSA. Modul 1 og 2. medlem af studienævn.
2015, 2016 og 2017: adskillige stillingsbedømmelser.
2015: deltagelse i nordisk samarbejde (Sverige, Norge Danmark) om udvikling af International Master i Nordic welfare.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
2012 grundkursus i universitetspædagogik
2012 afslutning på adjunktpædagogikum
2019 Kursus i studieledelse
2021 Kursus i samarbejdsudvalgsarbejde

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
2015 deltagelse i tre workshops i Etisk råd om diagnoser som det bedste og det værste. Oplægsholder på National
konference derefter.
2015 Deltagelse med paper på ESWRA konference i Ljubjana.
2017 Deltagelse med paper på i ESwra konference i Ålborg.
2017 deltagelse med paper i Practice research konference Hongkong.
2017 Deltagelse med paper på Street level konference i København

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
1.9 2015 Udvikling af nyt valgfag på KSA Det sociale og sundhedsfaglige arbejde som krydsfelt
1.2 2015 Medudvikler af nyt modul 1 på KSA og ny eksamensform
2016 og 2017. Yderligere udvikling af valgfag på KSA - i indhold og form med henblik på at gennemføre undervisning
gennem videokonferencer mellem KBH og Ålborg
2019-2021 udvikling af nyt optag til KSA samt nye studieordninger

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.
jeg har arbejdet med udvikling af undervisnings- og vejledningsformer på KSA

8. Andet.
Skriv dit svar her...

