Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Ph.d. vejledning som hovedvejleder og bivejleder
Undervisning på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde:
Undervisning i teorier om sociale problemer. Forelæsninger - ledelse af gruppearbejde.
Undervisning på klyngeseminarer på modul 1
Udarbejdelse af valgfag på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde:
og undervisning i disse: Evidens i socialt arbejde, Vignetmetoden og kvantitative metoder
Vejledning og eksamination på alle moduler på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde:
Undervisning på tværprofessionelt element for socialrådgiverstuderende, pædagog og lærerstuderende
Medlem af censorkorpset i sociologi
Undervisning i Fattigdom på Sociologi på KU. Undervisning på diplomuddannelser på Metropol. Undervisning i det
tværprofessionelle element på flere professionshøjskoler

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
semesterkoordinator for modul 1
fagkoordinator for teorier om sociale problemer
medlem af studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde:
i flere perioder
Deltagelse i udarbejdelse af ny studieordning

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Deltagelse i kurser om PBL Planlægning og deltagelse I møder I forbindelse med indførelse af ny studieordning på
Kandidatuddannelsen I Socialt Arbejde, hvor PBL skulle styrkes specielt på det første modul. Arbejde med at udvikle ny
organisering af det indledende modul med deltagelse af tre forskellige fag. Medvirken til implementering af den ny
studieordning på modul 1.

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
Oplæg for professionelle inden for pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt arbejde og diskussion med disse om teori og
praksis I professionelt velfærdsarbejde. Erfaringer, som giver mulighed for at gøre undervisningen på
Kandidatuddannelsen mere praksisrelevant.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Udarbejdelse af bøger, artikler og undervisningsoplæg, der direkte sigter på at understøtte undervisningen på
Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde og professionsbacheloruddannelser som pædagog-, socialrådgiver- og
læreruddannelsen.
Udarbejdelse af større undervisningsoplæg beregnet for folkeskolelærere og pædagoger ansat I Folkeskolen. Herunder er
der udarbejdet 3 større undervisningsnotater med tilhørende spørgsmål og videoer med 3 miniforelæsninger

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...

