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Undervisnings-CV
Erfaring med undervisning
Jeg underviser på fag, der knytter sig til praksisfeltet inden for det audiologopædiske område. De fleste fag, jeg har
undervist på, er med særlig vægt på den pædaogisk audiologiske faglighed, men jeg underviser også på mere generelle
praksisorienterede fag. Har undervist både på Audiologi, Logopædi og Audiologopædi.
Har undervist siden 2012.
Blev i 2018 indstillet af studerende på Pædagogisk Audiologi til Underviserprisen på SDU.

Eksempler på fag, jeg har undervist helt eller delvist:
Klinisk praksis: 2012Audiopædi 1: 2013Audiopædi 2: 2016 Projektorienteret forløb: 2016Introduktion til Audiologopædi: 2016Alternativ kommunikation for børn og voksne med omfattende tale-sprog- og
kommunikationsvanskeligheder (valgfag): 2019
Audiologi for logopæder-voksen (valgfag): 2013- 2018
Erhvervet døvblindhed (valgfag delvist udviklet af mig): 2014
Tegnstøttet Kommunikation og mundhåndsystem (valgfag udviklet af mig): 2014 + 2015
Sprog og tale hos personer med hørenedsættelse: 2016 + 2017
Tegn som supplerende og alternativ kommunikation (valgfag): 2017

Erfaring med vejledning
Vejleder løbende BA-projekter inden for det pædagogisk audiologiske område.

Erfaring med undervisnings- og uddannelsesudvikling
Jeg har været medvirkende i arbejdet omkring udviklingen af den nye BA i Audiologopædi samt KA i Audiologopædi, hvor
den pædagogisk audiologiske faglighed bl.a. skulle indarbejdes. Derudover har jeg udviklet enkelte valgfag helt/delvist
med hjælp fra forskere på uddannelsen og arbejder løbende med udvikling på og af uddannelsen og undervisningen i
samarbejde med faggruppe og studieleder.
Jeg har desuden været med til at få projekter som "Akademisk skriftlighed" og "Studieliv" indarbejdet i undervisningen/på
uddannelsen.
Jeg er primære kontaktperson for det nyligt indgåede partnership mellem IDA-Institute og SDU - Audiologopædi og
Audiologi. Dette indebærer udover årlige internationale samabejdsmøder bl.a. kvartårlige møder, hvor vi drøfter mulige

udviklingspotentialer i forhold til bl.a. Patient Centeret Care (PCC) på uddannelserne samt samarbejde og videreformidling
til/med underviserne på relevante fag og kontaktformidling mellem IDA Institute og forskerne tilknyttet uddannelsen.
Derudover er jeg medlem af Studienævn for Audiologi som repræsentant for Audiologopædi/HUM.

Erfaring med studieadministrative opgaver
En stor del af min arbejdsfunktion er studieadministrative opgaver. Dvs. jeg løser mange forskelligartede
studieadministrative opgaver i samarbejde med studieleder samt studie- og studienævnssekretariat. De fleste opgaver ad
hoc.
Jeg er desuden medansvarlig for studiestart, tutoransættelser og aktiviteter på introdagene.
Derudover er jeg praktikkoordinator på Audiologopædi. Har delvist overtaget opgaven, men overtager funktionen fuldt ud
pr juni 2019.
Jeg sidder i bestyrrelsen på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi som repræsentant for Audiologopædiuddannelsen.

Formel og uformel pædagogisk uddannelse
Er uddannet Cand. Mag. i Audiologopædi fra Københavns Universitet i 2007. Har derefter arbejdet i audiologopædisk
praksis frem til 2016. Har taget enkelte kurser udbudt af SDU-Univeristetspædagogik og SDUB, blandt andet
vejlederkursus.

