Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Gæsteforelæser på socialrådgiveruddannelsen i Aalborg og Århus:
* Den amtslige socialpsykiatri (2001 - 2003)
* Udsatte unge - udredning og afklaring ift. uddannelse og beskæftigelse (2002 - 2006)
Undervisnings- og udviklingsaktiviteter, Jobcenter Marselisborg (2006)
Beskikket censor socialrådgiveruddannelserne 2006 - 2018
Aalborg Universitet : 2011 - 2017: Studieadjunkt/ph.d. studerende, 2017 - 2018: Ekstern Lektor. 2018 - : Adjunkt
Underviser/vejleder i socialt arbejde på Bachelor i Socialt arbejde/socialrådgiver uddannelsen, og Den Internationale
Master Uddannelse i socialt arbejde under professor Lars Uggerhøj.
Forelæsninger og oplæg på workshop, "Social work in a Nordic Welfare context" , Master in Social Work Studies,
Manhattan College, New York april 2015 (ref. Professor Ricardo Allan dello Bouno)

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
Semesterkoordinator på 1. og 2. semester på socialrådgiveruddannelsen (2011 - 2012)
Modulkoordinator på beskæftigelsesmodulet (modul 3) på socialrådgiver uddannelsen (2013 - 2014)
Modulkoordinator på modul 4 og valgmodul 10C "Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap" fra 2017.
Udvikling af valgmodul 10D "Globale forandringer, lokale udfordringer og nye horisonter i socialt arbejde" 2017 - 2018
Deltager i 2017 i arbejdsgruppen Forskningsbaseret Undervisning på Socialrådgiveruddannelsen FUFUS, som støttes af
dekanatet mhp. strategisk kvalificering og udvikling af forskningsbaseret undervisning på socialrådgiveruddannelsen.

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
Adjunktpædagogikum 2018 - 2019

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
SSSP, Annual Meeting "Re-imagine social problems moving beyond social constructionisme", New York, 9. - 11. august
2013.
Deltager med paperpræsentation.Workshop med professor Lois Holzmann, East Side Institute, New York, april 2015.
Præsentation af foreløbige analyser i arbejdet med min ph.d. afhandling. "Courage in Social Work", Helsinki, 10. - 12. juni,
2015.
Deltager med paper præsentation. International workshop on Social Therapeutics @ the Grassroots and in the Academy
with Lois Holzman & Guests. February 23 -May 20, 2018.
Host for workshop under titlen "Power and user involvement in social work - perspecitves and challenges", Nordic Social
Work, Conference, Helsinki 22. - 23. November, 2018.

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
Deltager i følgende udviklings aktiviteter:
Forsknings baseret undervisning (Fou) på socialrådgiveruddannelsen 01.09 - 31.12.2017
Internationaliserings perspektiver på socialrådgiveruddannelsen 01.09. 2017 - ?

Planlægningen af ph.d. kurset “Qualitative Methods in Social Work Research” ", oktober 2017 sammen med Professor
Lars Uggerhøj.
Kvalificering og udvikling af valgmodulerne på socialrådgiveruddannelsen 01.01. - 31.12.2018
Kritisk refleksiv praksis baseret undervisning på socialrådgiveruddannelsen 01.01. - 31.12.2018

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...

