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Arbejdserfaring
Foråret 2013 Gæsteunderviser på Aalborg Universitet om organisatorisk coaching og Foucaults magtforståelse
Foråret 2011 Underviser på Folkeuniversitetet. Har undervist i Coaching, Anerkendende Kommunikation og Nærværende Samtale
Efterår 2009

Blev selvstændig konsulent med firmaet knippel ledelse. Her arbejder jeg med mange former for ledelsesudvikling fx;
• ledelsescoaching og -supervision – enkeltvis, lederteamet eller
andre teams og grupper
• forløb hvor jeg er procesleder eller underviser for en gruppe
ledere eller medarbejdere/arbejdsplads.
Er tilknyttet Den Gamle Avlsgård i Ribe, som har nogle dejlige og
inspirerende lokaler og omgivelser. Her foregår de fleste coachingog supervisionssamtaler og en del udviklingsforløb.

Forår 2009

Underviser på Diplom i Ledelse for UC Syddanmark. Har undervist
på valgfaget Ledelse & Coaching, modul 1 - Ledelse & Kommunikation, modul 2 - Det Professionelle Lederskab, modul 3 - Ledelse i
dynamiske relationer, modul 4 - Ledelse i lærings- og kompetencerelationer, på rekvirerede kurser og førlederforløb og været censor.

1995-2009

Ansat som udviklingskonsulent inden for HR i Esbjerg Kommune.
Arbejdede her med følgende:
• Var i 12 år uddannelsesansvarlig for Esbjerg Kommunes interne
lederuddannelse. Ca. 350 ledere tog denne uddannelse.
• Proceskonsulent for afdelinger og institutioner. Disse udviklingsforløb blev skræddersyet specielt til den enkelte arbejdsplads.
• Ledelsescoach: Individuelle coachingseancer for ledere om
selvvalgte ledelsesudfordringer.
• Konsulent på ca. 400 personlighedstests.
• Konsulent på over 150 jobbytte for ledere, hvor jeg gennem
sparring og coaching hjalp til størst mulig ledelsesudvikling.
• Udarbejdede løbende oplæg til strategier og politikker for Direktion og Økonomiudvalg – fx ift. personalepolitik og politik for ledelsesudvikling.

1992-1995

Ansat som planlægningsingeniør på Esbjergs Kommuneplankontor.
Arbejdede her med kommuneplanlægning, boligpolitik, oprettelse af
fællesråd, miljøplanlægning, ledelses- og udviklingsopgaver.

Uddannelse
2015
2012
2011-2013
2010-2011
2009
2008-2009

2003-2004

2003
1998-2003

1996-1997
1992-1997
1993-1995
1986-1991
1982-1985

Deltog i Attractors to dages coaching lab.
Deltog på Attractors Sommeruniversitet med intensiv undervisning i
og udvikling af systemiske/narrative teorier og metoder.
Gennemførte i samarbejde med en universitetsadjunkt en større
empirisk undersøgelse af lederes coachingpraksis.
Deltog i leder- og forretningsudviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje for selverhvervende kvinder.
Deltog på iværksætterkursus ifm. etablering af knippel ledelse.
Gennemførte i Esbjerg Kommunes talentudviklingsprogram – og fik
herigennem udviklet mine kompetencer som proceskonsulent –
bl.a. gennem udstationering i konsulentfirmaet Go’ Proces i Århus.
DISPUK’s 2-årige efteruddannelse i systemisk teori og praksis i
relation til konsulentrollen. DISPUK står for Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation.
Viceskoleinspektør på Sædding Skole gennem et jobbytte af tre
måneders varighed.
Certificeret til at gennemføre personlighedstestene NEO PI-R og
16PF ved Dansk Psykologisk Forlag – foruden Graf-test ved PriceWaterhouseCoupers.
Forvaltningshøjskolens konsulentuddannelse.
Deltog på en del af Kommunens interne uddannelser – bl.a. lederuddannelse og en del IT-kurser.
Merkonomfagene Personaleadministration, Ledelse & Samarbejde
og Virksomhedsorganisation.
Civilingeniør med speciale i fysisk planlægning fra Aalborg Universitet. Var under studiet på et 4 måneders studieophold i Frankrig.
Student fra Silkeborg Amtsgymnasium - matematisk-fysisk linje

Faglige netværk
DISPUKnetværk
Konsulentnetværk
Sparringspartner

Mødes 4-5 gange om året med fire andre konsulenter fra DISPUKuddannelsen. Vi følger og bevidner hinandens faglige og personlige
udvikling og bruger de systemiske konsulentmetoder hertil.
Mødes otte gange om året med to andre konsulenter, der også er
tilknyttet Den Gamle Avlsgaard i Ribe. I dette netværk superviserer, udfordrer og støtter vi hinanden.
Mødes månedligt med en universitetsadjunkt. Vi giver hinanden
feedback på faglige og teoretiske udfordringer, støtter hinanden i
skriftlige produktioner, og løser konsulentopgaver sammen.

