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ERHVERVSERFARING
HTX Vibenhus, juli 2005 – 

Underviser i Kommunikation og IT, Dansk og Mediefag

Jobbet har styrket mine kompetencer inden for:

• Kommunikation på forskellige medier såsom 

hjemmesider, sociale medier, computerspil, print-

medier og apps gennem undervisning og egen 

produktion.

• Projektledelse, igennem min undervisning i 

projektstyring, og min funktion som pædagogisk 

projektleder på tværs af afdelingerne. 

• Marketing, har været involveret i skolens marke-

tings- og sociale medier-strategi, og fx lavet en 

undersøgelse om, hvordan vi rammer de unge 

bedre. Skolen har haft 50 procents tilgang af 

elever gennem de sidste 5 år. 

• Idé- og konceptudvikling både i tværmedielle 

strategier og rettet mod enkelte medier. 

• Implementering af IT-systemer, - stod med stor 

succes for skiftet til vores IT og læringssystem, 

Lectio. 

DR,  august 2007 – juli 2008

Tilrettelægger af satire tv

Medvirkende både som tilrettelægger, klipper og 

skuespiller i to sæsoner af satireprogrammet Flemmings 

Helte, her fik jeg styrket mine kompetencer inden for:

• Forfatter af forskellig slags satire 

• Udvikling og effektivisering af narrative forløb.

• Arbejde med blue screen-effekter.

Se nogle af produktionerne på bo-t.dk/tv 

PERSONLIGE KOMPETENCER

Freelancer,  juni 2004 – 

Implementering og design af digitale koncepter

• Webdesign og flashudvikling og videoproduktion, 

herunder webspil for Ruazgo og Ipeople.

• Julekalendersatsning i 24 afsnit på nettet, som var 

en flash-løsning for TDC. 

• Produkt- og præsentationsvideoer, fx igennem 

projekter for Danfoss.

• Grafiske projekter og pædagogiske hjemmesider 

for blandt andet KTS . 

Webition februar 2003 – juli 2004

Grundlægger af virksomhed

Igennem mit firma, der har lavet hjemmesider, digital 

postproduktion til små og mellemstore virksomheder, er 

der opnået erfaring med: 

• Skrivning af webtekster. 

• Design og opsætning af hjemmesider. 

• Grafisk arbejde , fx udfærdigelse af brochurer.

• Fotografering og billedbehandling.

Softworld AS, januar 2003 – marts 2004 

Underviser

• IT-undervisning for voksne i Premiere, 

• After Effects, Photoshop, Flash og Dreamweaver.  

Pc Planet, maj 2001 –  november 2002

Skribent

Jeg har skrevet en række forskelligartede artikler. 

Har med erfaringer fra TV, bladverdenen, undervisning og eget firma erhvervet stærke 

teoretiske og praktiske kompetencer i at formidle, udvikle og implementere koncepter, 

kommunikations- og marketingstrategier til forskellige medieplatforme. 

Er et meget humoristisk og kreativt menneske, der er vant til at arbejde under pres og at nå 

deadlines.

Som menneske er jeg socialt anlagt og har altid lagt vægt på gode kollegaer og godt 

samarbejde karakteriseret ved gensidig sparring og erfaringsudveksling. Se mere på bo-t.dk.

http://bo-t.dk/tv
http://bo-t.dk
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UDDANNELSE
Grundlæggende projektledelse, marts 2014

Fælles projektlederkursus for ledelsen og de pædagogiske konsulenter på KTS.

Enkeltfag i Social Media analytics på ITU, juni 2013

Målinger af sociale medier og udarbejdelse af sociale mediestrategier med udgangspunkt i dem.

Pædagogikum, Metropol, maj 2011

Projekt Erhvervsinnovation, september 2004

Kombineret 6 måneders virksomhedsarbejde og kursus i pojektledelse og vidensskabende  og idéskabende 

innovative processer. Effektiv mødeledelse og strukturering af viden på databaser, arbejde med projektstyrings-

værktøjer. Innovativt samarbejde med virksomheder – herunder Lego og Sonion.  

Kandidat i Design, Kommunikation og Medier,  IT Universitetet, september 2002  

Teoretisk indsigt i at målrette æstetisk kommunikation digitalt og analogt. 

Bachelorgrad i Dansk og Film- og Medievidenskab, juni 1999 

ANDEN ERFARING
Hjælper på Ungdoms Røde kors ferielejr.

Frivilligt hjælpearbejde for at hjælpe unge, der havde brug for et pusterum. Gav stor menneskelig indsigt. 

Højskoleophold på Samsø højskole på musiklinjen 

Jeg lærte at fungere i et stort fællesskab og udvikle min sociale intelligens. 

IT KOMPETENCER

PERSONLIGT

Adobe-pakken   Superbruger    Herunder Photoshop, Flash og Dreamweaver 

Lightroom   Superbruger   Herunder færdiggørelse af billeder til print

Videoredigering og post Superbruger    Herunder streaming og mediekonvertering

Html og Flash Actionsscripts Superbruger   Har også prøvet at udvikle apps i Flash

Officepakken   Superbruger   Herunder Powerpoint, Excel og Visio 

Jeg er en 40-årig sønderjyde, der er opvokset tosproget i en stor søskendeflok på 6. I dag bor jeg sammen med min 

kone Tina og vores to børn, Anna og Ludvig på henholdsvis 5 og 2 år. I min fritid komponerer, tekster og indspiller 

jeg egne sange og dyrker motionsløb og er en ivrig fotograf.


