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Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert 

 –Pippi Langstrømpe  

Om mig 

Pippi-citatet har jeg medtaget, da jeg som Pippi møder verden med nysgerrighed og åbenhed. Jeg er 27 år 

og er lige blevet færdig på Aalborg Universitet. Jeg er oprindeligt fra Kibæk - en lille by syd for Herning. De 

seneste 7 år har jeg boet i Aalborg, og jeg er meget glad for at bo i Nordjylland. Jeg har stor interesse for 

frivilligt arbejde og bruger derfor også en stor del af min fritid i forskellige frivilligmiljøer. Jeg elsker at læse 

en god bog. Jeg bliver meget inspireret af de mennesker, jeg omgiver mig og lytter ofte, før jeg taler. Jeg 

holder meget af en god diskussion over en kop kaffe (eller en øl). Hvis jeg skal koble af, så gør jeg det ofte 

med en tur i svømmehallen eller med en lang gåtur i naturen.  

Erfaring 

Jeg har gennem arbejde, frivilligt arbejde og min uddannelse opnået en række erfaringer og kompetencer, 

som kan sættes i spil i rollen som Nordjyllands POFO-medlem. 

Uddannelse 

Bachelor i Samfundsfag og Psykologi: Har givet mig kendskab til politikudvikling og beslutningsprocesser. 

Kandidat i Anvendt Filosofi med speciale i organisations- og dialogfilosofi: Gennem min kandidat har jeg 

fået indgående kendskab til dialogens betydning i organisationer – og særligt dialogens betydning for at nå 

det fælles mål.    

Erhvervserfaring 

Studievejleder på Aalborg Universitet (2012-2014) og Koordinator på Projekt Frivillig (2014-2015). Fra mine 

to studiejob har jeg erfaring med at facilitere problemløsning og udvikling. Jeg har erfaring med at formidle 

kompliceret stof, så det bliver let forståeligt.  

 

Tillidserhverv 

Medlem af Aalborg Universitets bestyrelse (2014-2016), Aalborg Frivilligråd (2013-nu), Dansk 

Flygtningehjælp Ungdom (2011-2014). Fra mine tillidserhverv har jeg stor erfaring med at repræsentere 

holdninger og kæmpe for størst mulig indflydelse.     

Alternativet Nordjylland POFO-repræsentant  

Ved at vælge mig som vores repræsentant i POFO, får i en repræsentant, som vil være aktiv formidler 

mellem det den lokale og nationale del af Alternativet. Jeg vil facilitere debat i Nordjylland, så jeg kan tage 

til POFO-møder med et stærkt og afklaret bagland i ryggen. Jeg vil brænde for Alternativets politik og vil 

gøre mit bedste for at varetage Alternativet Nordjyllands interesser i den fælles nationale politik.  


