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● Kære aspirant/kandidat, 
Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være 

kandidat til Folketinget i Alternativet.  

Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal i sin helhed afleveres til Kandidatudvalget (KU17) d. 19. 

februar (ulla.munksgaard@alternativet.dk) – hvis du vil med i aspirantteamet - og senest d. 25. 

feb., som er opstillingsfristen til opstillingsmødet 25. marts.   

Kandidatudvalget vil samle opstillingsgrundlaget for alle kandidater og fremlægge for Storkredsens 

medlemmer forud for opstillingsmødet. 

Kandidatgrundlaget vil blive anvendt som en del af den proces, der skal være for at kvalificere dig 

på bedste måde. 

Om kort tid vil du modtage Kandidatudvalgets Forretningsorden med bl.a. en beskrivelse af de kriterier, vi i 

KU17 arbejder efter, således at vi sikrer fuld gennemsigtighed i hele processen. Vi glæder os til at høre fra 

dig - og om dig. 

God fornøjelse og god virkelyst i Alternativet!! Og TAK for dit engagement.  

Venlig hilsen kandidatudvalget 2017 (KU17) 

Ulla Munksgaard (SSK - koordinator), Tobias Skotting (SSK), Lotte Sørensen (SSK), Carsten Elbæk Andersen 
(Næstved), Mickal Andersen (Køge), Bine Feldbæk Siefert (Odsherred), Chris Wiedbrecht (Holbæk), Rasmus 
Jørgensen (Kalundborg) 

Vigtige datoer i februar – marts: 

· Lørdag d. 11. feb. KU17’s forretningsorden offentliggøres. Samtidig varsles/indkaldes til 
Opstillingsmøde 25. marts. 

· Søndag d. 19. feb.: Deadline for indsendelse af skema/kandidatgrundlag til KU17. 

· Onsdag 22. feb.: KU17-møde om planlægning af møde med kandidaterne. 

· Lørdag 25. feb.: Sidste frist for aspiranters og kandidaters aflevering af kandidatgrundlag. 

· Torsdag 2. marts.: Møde med kandidater og kandidatudvalg om processen. Kl. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst) 

· Onsdag 8. marts: Performancetræning og kandidatnetværk (LS). (Esben Sloth, Kampagneudvikler og 
ansvarlig for kandidatudvikling, Alternativets Landssekretariat). Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i Roskilde, 
Stændertorvet 1 

· Lørdag 11. marts: Kandidatgrundlag og valgvideoer offentliggøres via Dialog og Youtube 

· Uge 11 (13.-17. marts): Et coaching- & træningskursus i uge 11 arrangeret af Storkredsen (tid & sted 
endnu ukendt) 

https://vucstorstroem-my.sharepoint.com/personal/ulla1454_vucstor_dk/Documents/Dokumenter/Privat/Alternativet/Kandidatudvalget/Kandidatudvalg%202017/Kandidater%20og%20aspiranter/ulla.munksgaard@alternativet.dk
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· Lørdag kl. 14-søndag kl. 15 18./19. marts: Evalueringsweekend for KU17 

· Onsdag 22. marts: Fællesmøde med kandidater og evaluering af forløbet. KL. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)   

· Lørdag 25. marts: Opstillingsmøde med efterfølgende kandidatfest. Kl. 16:00 – 22:00, Byens Hus i 
Roskilde, Stændertorvet 1. 

Grundlæggende Stamdata: 
Grundlæggende Stamdata: 

Navn: Sascha Silver Faxe 

Alder: 45 år  

 

Mail: ssfaxe@yahoo.dk 

Telefonnummer: 2961 8565 

Valgkreds: Storkreds Sjælland (Roskilde) 

Facebook: https://www.facebook.com/sascha.faxe 

Twitter: https://twitter.com/saschafaxe 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sascha-faxe-28735686 

Instagram: https://www.instagram.com/saschafaxe/ 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Nej: 

 

Dine motiver og forventninger til din opstilling 
Det er vigtigt at få afstemt forventninger, og derfor må du meget gerne sætte tal på den 
beskrivelse, du synes passer på dig i 1. SKEMA herunder og kryds i 2. SKEMA.  
 
Vi ønsker, at du besvarer nedenstående 3. Kvalitative spørgsmål, og så vil vi bede dig om 
sammenhængende at skrive en motiveret opstillingstale (max. 3 min. hvis den blev holdt mundtlig 
form), hvor du fletter dine svar på de kvalitative spørgsmål (ikke nødvendigvis alle) ind i 4. Min 
mulige opstillingstale.  De benævnte spørgsmål vil også efterfølgende danne grundlag for en 
samtale mellem dig og kandidatudvalget. 
 
Til sidst må du gerne vedhæfte et CV, hvor du fremhæver de kompetencer, samt dine styrker og 
de områder, hvor du mener, at du har et ”udviklingspotentiale”. På den måde bliver det nemmere 
at målrette aspirant/kandidattræningen til dig, og det giver samtidig et mere helt billede af hvem 
du er, og hvordan du ser dig selv. 
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1. SKEMA  
I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan du gerne vil 
opfattes, og hvad du mener, at du kan stå inde for.  
 
Jeg har spurgt forskellige om at bedømme mig på nedenstående skala, så tallene er 
gennemsnittet at de seks, der har givet feedback. Jeg har valgt at spørge folk, som 
kender mig i ret forskellige sammenhænge, så jeg fik det bredeste indtryk. Tallene er 
afrundede 
 
 

Mulig beskrivelse Hvad siger du? 
(0-10 skala) 

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 

Lytter reelt til andres argumenter  9 

Er en behagelig debattør 9 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 9 

Tager godt imod direkte kritik 9 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 

Er en overbevisende taler 10 

Holder hovedet koldt i en debat 9 

Er vidende om mange forskellige områder 9 

Er specialist på specifikke områder 9 

Får andre til at følge sig god tilpas 10 

Er god til at få grupper til at arbejde 10 

God til at skabe motivation omkring sig 9 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 

Er løsningsorienteret 10 

Kan lykkes som politiker 10 

Er visionær 10 

Er pragmatisk 10 
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2. SKEMA 
De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 

muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner 

blot udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage 

mest til forandring i verden.  

Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række).  

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid 
forventer du at kunne 
lægge som kandidat? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 
X 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
X 
 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk Visionær 
 

Værdibaseret 
X 

 

3. Kvalitative spørgsmål 
De følgende spørgsmål har en anden form.  

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar:Vi er nødt til at skabe en anden måde at være sammen med hinanden og denne planet 
på. Ny politisk kultur og en grøn omstilling hænger tæt sammenhængende. 
Derfor vil jeg gerne udfordre vækstbegrebet og hele tankegangen om at liv kan gøres op i 
kroner og ører. Den økonomiske bundlinje er et middel, hvor de to andre bundlinjer er målet. 
For mig betyder det at vi skal skabe lige muligheder for alle uden at slide på planeten og 
derigennem skabe plads til mangfoldighed. 
Vi skal investere i mennesker både i uddannelsessystemet og på beskæftigelsesområdet. Vi 
skal gå til hinanden med tillid. Vi skal have uddannelser, som fremelsker frem for at 
fremtvinge. Vi skal udfordre akademiseringen af uddannelser, som er kreative og 
håndværksorienterede. Vi skal skabe rum for faglig stolthed i alle typer af virke og væk fra en 
rangordning af, hvilke kompetencer der er bedre end andre. For at lykkes med dette projekt er 
vi også nødt til at se helt anderledes på, hvordan vi tænker arbejde. Basisydelser uden 
modkrav er blot et redskab. Vi skal undersøge og afsøge andre muligheder, så alle har 
mulighed for at føle og mærke, at de bidrager til samfundet - vel at mærke uden de bliver slidt 
eller stressede udover egne grænser.  
For at opnå langtidsholdbare løsninger er vi også nødt til at eksperimentere, og ikke blot 
indrømme når vi tager fejl, men faktisk lade fejl være en naturlig del af vores læring i den 
fælles stræben efter den bedste løsning for alle. Som en del af dette ønsker jeg at bidrage til at 
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vi endnu engang tager det til os, at lade os inspirere af andre verden rundt, som måske har 
stået med lignende udfordringer. Flere ved mere. 
Udover de udfordringer vi har i Danmark, skal vi hele tiden huske at vi indgår i et globalt 
fællesskab. Derfor skal vores løsninger ikke være på bekostning af vores omgivelser. Hverken 
miljø eller mennesker. 
Linsen vil altid være mere mening, mere skaberkraft og mere liv, hvor individet bliver en 
styrket del af et styrket fællesskab i samklang med vores smukke planet. 
 
 

 
2. Hvis du selv kunne væl ge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: 
● Fødevarer og forbrug 
● Uddannelse, mangfoldighed og mønsterbrydning 
● Borgerinddragelse og demokrati 
● Beskæftigelse og erhverv 
● Flygtning- og integration 

 
Hertil kommer at jeg kompetencemæssigt også mener at kunne bidrage til medie- og 
udviklingspolitikken. 
 

 
3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar:  
For mig er ny politisk kultur ikke kun noget jeg skal gøre og være som kandidat, det 
efterstræber jeg at være i alle dele af livet. Konkret som kandidat for min storkreds vil det bl.a. 
betyde at jeg 

● er åben for at lære i alle situationer 
●  efterleve debatdogmer og værdier i alle sammenhænge og være åben for kærlig kritik 
● vil bruge vores mangfoldighed og uenighed som åbning til erkendelser, nytækning og 

undersøgelse fremfor at se det som forhindring 
● vil stræbe efter at stille en mængde spørgsmål 
● stå respektfuldt ved at være den nye politiske kultur også i mødet med ’gammel’ politisk kultur 
● støtte samfundsmæssigt engagement både indadtil og udadtil i Alternativet 
● er lyttende og dialogsøgende 

 
 
4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 

dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: helt grundlæggende er det afgørende for mig, at Alternativet er et værdibaseret og ikke 
et ideologisk part, da det netop gør det muligt for os at føre en langt mere modig og 
helhedstænkende politik. 
Blandt værdierne er ydmyghed en tilbagevendende værdi for mig fordi 

● i vores demokrati står vi i dag på skuldrene af alle dem som har brugt deres liv på at lave vores 
folkestyre, og jeg er ydmyg ovre at bidrage til en videreudvikling af dette 
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● Jeg mener at ydmyghed i de hverv vi påtager os i Alternativet og samfundet er vigtigt, foordi 
på den måde vil de andre værdier og dogmerne altid blive brugt livgivende 
 
Generøsitet er en anden værdi som fylder meget i mig, da vi har en rig planet og liv i rigelighed, 
og fra det sted deler jeg gerne og fra det sted ser jeg altid muligheder fremfor forhindringer. 
Det giver ikke kun et gladere liv privat, det er også med til at åbne døre i politik og samarbejde.  
 
Blandt vores dogmer er 'Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer 
med' dejlig fordi den gør de andre dogmer lettere. At lytte og møde folk hvor de er er meget 
lettere, hvis vi er oprigtigt nysgerrige på hinanden. Både i samfundet, i politik og i Alternativet.  
 
Desuden nyder jeg sagligheden i vores politik, da den danner bro fra værdier visionerne og 
værdierne til den levede virkelighed, hvor der vises en vej frem som ikke primært beror på 
følelser, som megen politik i dag ellers bruger. 

 
5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 

Svar: Jeg vil gerne være med til at sætte handlingsorienterede projekter i gang. Både som 
opstart og som koncept. Nogle vil være lokale, andre kunne sagtens gå på tværs af 
storkredsen. Jeg tror, at det daglige liv er et vigtigt element i ændringen af vores politiske 
bevidsthed og at påvirke til at skabe større bærdygtighed. Det vil jeg meget gerne bidrage til. 
Desuden kunne jeg godt tænke mig at undersøge, om vi kan skabe en måde at udvikle politik, 
som er mere end et involverende rum, hvor vi snakker. Altså hvordan kan vi handle samtidig 
med, at vi politikudvikler og samtidig skaber det bedste fundament at føre politik på. Jeg har 
ikke den endelige løsning, men jeg er med på at undersøge sammen med andre, som vil 
udforske sammen med mig. 
Desuden synes jeg, det er vigtigt at de kandidater, som ikke bliver valgt til Folketinget 
fortsætter denne opgave efter et valg, så de bliver ved med at være de valgte MF’eres 
forbindelse til storkredsen.  
Herudover tror jeg, at vores handlinger og stillingtagen i dagliglivet langt hen ad vejen er 
politisk. Hvad jeg køber (og ikke køber), hvordan jeg behandler andre osv. er af betydning og 
også i det felt øver jeg mig til stadighed i at blive endnu mere bevidst fx ved at spise mindre 
kød, strikke karklude osv. 

 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Svar: Først og fremmest ser jeg frem til de tre uger, hvor jeg glæder mig til at give mig 

maksimalt! Jeg begynder allerede nu at finde folk, som har lyst til at være med i mit 
kampagneteam - et team hvor alle gerne skal lære og føle at vi løfter sammen. Selvom det bliver 
travlt og arbejdsomt, skal det også være sjovt og givende både for dem vi møder og os selv. 

Rent praktisk er jeg fritstillet både i mit privat- og arbejdsliv i de tre uger og kan derfor give 
hele min tid og energi til valgkamp uden at skulle gøre noget som helst andet.  

 
7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 

aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Svar: Støtte, inspirere og lytte! 
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Jeg holder rigtig meget af at samarbejde med og lytte til andre frivillige/medlemmer. Det vil 
jeg gøre endnu mere, så jeg kan lære. For selvom jeg kender til mange dele af livet, er der altid 
nye perspektiver. 
Jeg vil meget gerne bidrage til at gøre vores storkreds til en glad og stærk storkreds som 
samskaber på trods af vores store afstande og forskelle i levevilkår. 
Flere frivillig, især tillidsvalgte, har indimellem brug for inspiration, peptalk, støtte osv. for at 
holde fast i visioner og værdier. Den slags snakke tager jeg allerede, og dem vil jeg gerne tage 
endnu flere af. Både telefonisk, lokale møder og hvis de har lyst til indspark fra min side. 
Desuden vil jeg meget gerne lave politisk aktivisme – med alle dem som har lyst til at være 
med. 
Jeg stiller bl.a. op, fordi jeg tror på, at vi også kan ændre den politiske kultur gennem den 
måde, vi går til valg på. Det vil jeg gøre både gennem konkret handling, og ved den fortælling vi 
skaber sammen. Vi skal bruge forskelligheden som styrke, og vi skal gå til valg som et hold. 
Indadtil træner vi hinanden, sparrer med hinanden og finder måder at samarbejde på, der er til 
gavn for både medlemmer, storkreds, kandidater og Alternativet. 
Udadtil fx i medier, debatter og meget andet taler vi hinanden op, fx ved at henvise/referere til 
hinanden, gennem at lave politiske projekter sammen, tage til møder sammen osv 
 

 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar: Ja! Inden jeg valgte at stille op første gang havde jeg haft alle de snakke der skal til både 
blandt familie, arbejde og venner. Jeg har fuld opbakning. 

 
9. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og 

Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 
Svar: SOM MEGET UNG I SLUTNINGEN 80’ERNE VAR JEG POLITISK AKTIVIST. DER ER ET PAR ENKELTE TING, 
SOM NOGLE MÅSKE VILLE KUNNE HÆVE ET ØJENBRYN OVER. DET VILDESTE VAR, AT JEG SOM MEDLEM AF 

UNGE MOD APARTHEID VAR MED TIL AT SÆTTE PLAKATER OP UDEN TILLADELSE, OG AT JEG EN ENKELT GANG 

VAR MED TIL AT BEFRI BAMSER FRA EN SHELL-TANK I NYKØBING F (SOM VI AFLEVEREDE HOS EN NÆRLIGGENDE 

BØRNEHAVE…). DESUDEN DELTOG JEG I EN BOSÆTTELSE AF MIT GYMNASIUM I MARIBO. SELVOM DE ANDRE 

DENGANG KALDTE MIG PACIFISTEN, VIL NOGLE KUNNE MENE, AT DET VAR LIDT VILDE METODER.  
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4. Min mulige opstillingstale 
Her udfordrer vi dine kommunikative evner til kor t at kunne præcisere dine motiver og 

forventninger i en tale af max. 3 minutters varighed. Talen skal indeholde dine svar 

på spørgsmålene (ikke nødvendigvis alle) under punkt 3.  

Alt for længe har politik handlet om den økonomiske bundlinje uden skelen til det levede liv i 
samfundet. Det er som, hvis man kiggede på sin husholdningspung uden at tænke på, om familien 
er sund, glad, griner og har det godt med hinanden. 
I Danmark har denne tænkning over tid betydet, at vi i politik har mistet fokus på det vores 
folkestyre er sat i verden for: nemlig at skabe de bedste betingelser for et godt og bæredygtigt liv 
for alle i samfundet - mennesker, dyr, natur... alt levende. 
I kølvandet på det økonomiske verdenssyn er fulgt et menneskesyn, hvor mennesket tingsliggøres 
og måles i det det yder, altså hvis det kan aflæses på kasseregnskabet. 
Det har givet et stigmatiserende sprogbrug, hvor folk får etiketter, bliver puttet i kasser og bliver 
talt om som dovne, værdiløse, udanske, selvforskyldte og meget andet, som ikke styrker nogen, 
giver ikke livsglæde eller mening med tilværelsen. 
Det må og skal være slut nu! Vi må indrømme over for os selv og hinanden, at det er det samfund, 
vi har skabt, og så må vi ændre kursen - både i vores måde at bedrive politik på, og i den måde vi 
skaber vores fælles rammer på. 
For mig har Alternativet et vigtigt kompas på den nye bæredygtige retning. Det er en kurs med 
værdier og dogmer som pejlemærker og uden et fastlåst mål, for livet er dynamisk og vi skal kunne 
tale og lytte os frem til den fælles vej. På denne vej må den økonomiske bundlinje kun være midlet 
til at skabe overskud på den sociale og den miljømæssige bundlinje.  
Derfor er det vigtigt for mig, at vi har modet til at omtænke hele forholdet mellem individ og 
fællesskab. Alle skal føle de kan bruge sig selv og udvikle sig med det de kan her i livet. Alle skal 
vide, at de er en værdifuld del af fællesskabet. Og alle skal have mulighed for at bidrage til det 
fælles. For at vi skal lykkes med det er der nogle ting, som vi skal sætte ind med: 

● Tillid skal erstatte kontrol og målstyring i skolesystemet og på arbejdsmarkedet  
● Livsgrundlaget skal være sikret da det giver tryghed, frihed og tillid 
● Der skal skabes langt mere lighed på en del områder - herunder økonomisk, kønsmæssigt, 

uanset religion og seksuel observans osv. 
● Alle systemer skal gøres lettere 

Alternativet har allerede en række politikker som netop vil understøtte dette, og blandt dem 
sætter jeg stor pris på: ændret skattesystem, 30 timers arbejdsuge, kontanthjælp uden modkrav, 
karakterfrie skoler og frisættelse af både offentlige ansatte, kommuner, skoler og alle de andre 
som bliver overkontrollerede i dag. 
Fremad drømmer jeg om at være med til at skabe en fødevare- og forbrugspolitik, som 
understøtter dette og samtidig fremmer både helbred og miljø. 
Det grønne liv kan sagtens være sjovt og smukt. Det arbejder jeg for politisk, at vi får skabt 
rammerne for. 
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CV Sascha Silver Faxe 

Kommunikationsmedarbejder, 
St. John’s Community Centre, 
Nairobi, Kenya 

Kommunikationsmedarbejder, 
Boligsocialt projekt,  
Tingbjerg 
(projektansættelse) 

Selvstændig (frem til 2011) 
Ledelse, kommunikation  
og coaching 

Teamleder 
Kaospiloterne, 
Bern, Schweiz 

Underviser, coach og tilrettelægger  
(frem til 2014) 
Council Guide Training,  
England, Tyrkiet, Schweiz og Mexico 

Uddannelseskonsulent og 
projektleder 
Mellemfolkeligt Samvirke 
(barselsvikariat) 

2014 

2007 

2003 

1999 

2004 

1995 

BA i medievidenskab og historie, 
Århus Universitet 

MA i medievidenskab 
Århus Universitet 

1997 
Kommunikationsmedarbejder, 
Dansk Røde Kors, 
København 

Certificeret Council Guide 
Ehama Institute, 
New Mexico, USA 

2012 

2011 

2006 

2005 

Videregående  
lederuddannelse 
Ehama Institute, 
New Mexico, USA 

 

 Erfaren procesleder, facilitator, underviser, formidler og projektleder med 
speciale i organisationsudvikling, kompetenceopbygning og processtyring 

 Rummelig, netværkende og stærk kommunikator såvel i skrift og tale 

 Går gennem livet med glæde, styrke og masser af energi, som fornys gennem 
kontakt med mange og med en masse bolde i luften 

 

Resumé 

?  

Kontakt 2961 8565 
ssfaxe@yahoo.dk 

Adresse Ternehaven 108, 
 4000 Roskilde 
Uddannelse Cand.mag. i Medie-

videnskab og historie, 
Cert. Council Guide 

Født 1971 

Stipendieophold, 
Nordiska Afrika Instituttet, 
Uppsala, Sverige 

Politikudvikler 
Alternativet 

2015 

Selvstændig og 
seniorkonsulent 
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Resume 

 

Som erfaren proceskonsulent, facilitator, projektleder og underviser med politisk fokus har jeg høstet mine erfaringer både i NGO-verdenen, i uddannelsessektoren og som 
selvstændig, med opgaver og projekter, hvor fællesnævneren ligger på det samfundsinvolverende og innovative. I udvikling af det organisatoriske/politiske og de menneskelige 
kompetencer, hvor der ofte har været mange stakeholders og interesser, har formidling, processtyring, facilitering og det at lytte bagom det sagte været vigtige metoder.  
 
Jeg brænder for at arbejder med mennesker og deres ressourcer på en livgivende og bæredygtig måde, og jeg nyder at samle tråde og skabe forbindelser og mulighedsrum. Jeg 
arbejder på den ene side systematisk og strategisk, men samtidig dynamisk og omstillingsorienteret med hvad, der er opstår i situationen. 
 
Selvom jeg gerne kører egne projekter og kan holde mange bolde i luften, nyder jeg at indgå i og bidrage til en større sammenhæng; kollegialt såvel som i det jeg brænder for.

Erhvervserfaring 

 
2014-  Selvstændig konsulent samt seniorkonsulent hos cph:learning 

 organisatoriske processer, foredrag, kursus- og uddannelses-
udvikling, undervisning, facilitering, projektledelse, coaching 

 primært indenfor: samskabelse, værdier, motivation, politik, 
medejerskab, frivillighed, mangfoldighed, læring og stress 

2014-2015 Uddannelseskonsulent og projektleder hos Mellefolkeligt Samvirke 

 projektleder, fundraising, evaluering, strategiudvikling, 
økonomistyring, metodeudvikling, coaching, kvalitetssikring, 
impactmåling, kommunikationsansvar 

 uddannelsesplanlægning, -tilrettelæggelse, -gennemførelse, 
materialeudvikling, behovsafklaring, analyser, konceptudvikling  

 samarbejde med mange eksterne især integrationsprojekter, 
andre NGO’er og uddannelsesinstitutioner; frivillig ledelse 

 Training Quality Coordinator for hele teamet og sparring 

 ansvar for udvikling af global Training of Trainers Advanced 

 intern organisationsudvikling, processer og facilitering 

 undervisning i bl.a.  ledelse, facilitering og strategisk 
kommunikation på diplomniveau i samarbejde med UC Metropol 

2007-2014 Underviser, tilrettelægger og coach på ’Council Guide Training’ i England, 
Tyrkiet, Mexico og Schweiz (se mere under egen uddannelse) 

 behovsafklaring, udvikling, gennemførelse, evaluering, 
materialer, læringsmetoder, konteksttilpasning, procesledelse, 
konflikthåndtering, kvalitetssikring, testkrav 

 undervisning og vejledning samt undervisning i at undervise 

 professionel læring på tværs af faglighed og anden baggrund 

 2008-2011 projektleder af opbygning og gennemførsel i Tyrkiet 

 netværk, kommunikationsansvar og -materialer, hjemmeside 
2012-2013 Teamleder hos KaosPilots Switzerland 

 udvikling og implementering af dansk projekt- og procesleder-
uddannelse i schweizisk kontekst i skolens pionérår 

 uddannelsesudvikling, curriculum, pædagogisk metode, lære- 
og læseplaner, projektstyring, læringsmål, optagelses- og 
eksamenskrav, kvalitetssikring, monitorering, evaluering 

 opbygge og understøtte netværk og samarbejdsaftaler 

 ansvarlig for optagelsesprøve og samarbejdsaftaler 

 identificerer og hyre undervisere, budgetansvar, alternativ 
finansiering, metode- og kvalitetssikring, briefing og debriefing 

 vejledning og coaching af studerende såvel fagligt som 
personligt, 360 grader, facilitering og procesledelse 

2005-2011 Selvstændig konsulent, kommunikationsrådgiver, procesleder og coach 

 kommunikationsrådgivning, kommunikationsprodukter 
(hjemmeside, folder, oplysningsmateriale osv. – ofte tungt stof 
såsom serviceloven og kommercielle finansielle løsninger) 

 undervisning, udviklingsprocesser, kurser, branding  

 work-life balance, coaching, ledelsesrådgivning 
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2004 Kommunikationsmedarbejder, boligsocialt integrationsprojekt Tingbjerg  

 kommunikationsarbejde, pressehåndtering, budgetansvar, 
webmater, nyhedsbrev, informations-/kommunikationsprodukter 

 arrangementer, borgerinddragelse og involverende tiltag 

 samarbejde med lokale partnere såsom bestyrelser, frivillige, 
myndigheder, beskæftigelsesprojekter, beboerprojekter, skoler,  

1999-2000 Kommunikationsafdelingen i Dansk Røde Kors. 

 kommunikationsarbejde, pressekontakt, hvervning, foredrag, 
kampagner, medlemskommunikation, landsindsamling 

 støtte til frivillige, medlemmer og folkevalgte lokalt og nationalt 

 ledelses- og strategisupport, rekruttere studentermedhjælpere 
1995 Kommunikationsmedarbejder, St. John’s Community Centre, Nairobi 

 oplysningsarbejde og mobilisering – primært indenfor aids, 
mikrolån og gadebørn samt undervisning af medarbejdere

 
Uddannelse 

 
2007-2015 Videregående uddannelse ved Ehama Institute (New Mexico, USA)  

 overbygning i ledelse, processer, undervisning og coaching 
2004-2006 Certificeret Council Guide, ved Ehama Institute (New Mexico, USA) 

 ledelses- og udviklingsuddannelse med fokus på: 

 procesledelse og helhedsorienterede beslutningsprocesser 

 konflikthåndtering, coaching og transparency 

 emotionel håndtering, stresshåndtering, personlig ledelse 

 voksenpædagogisk undervisningsmetode og læringsforløb 

2003 Cand.mag. i medievidenskab fra Aarhus Universitet  

 speciale i fællesskaber samt fokus på kommunikative rum, den 
fælles fortælling samt adfærdspåvirkende kommunikation 

1999 Stipendieophold ved Nordiska Afrika Instituttet i Uppsala, Sverige 

 fokus: læring, vidensoverlevering og nord/syd problematik 
1997 Erasmusstuderende ved Universität Wien, Medienwissenschaft 

 fokus: konsensusmetoder og kulturkommunikation 
1991-1997 B.A. i medievidenskab og historie fra Aarhus Universitet

 

Udvalgt organisatorisk arbejde 

 
2015- Aktivt medlem af Alternativet, POLA’er, folkeskolepolitikudvikling, 

Storkreds Sjællandsbestyrelse, arrangementer om politikudvikling osv. 
2014 Mentor for kaospilotstuderende fra skolen i Århus 
2007- Diverse ledelsesansvar i årlig 10-dages international fredsevent Danmark, 

bl.a. mentorforløb, kommunikation og mobilisering 
1999 Undersøgelse af int. NGO’ers kommunikation m. lokale partnere i Uganda 
1995-2002 Undervisning og vejledning af ungdomsledere for Ungdommens Røde 

Kors i bl.a. værdier, frivillig ledelse, motivation og kulturkompetencer 
1994-1995 Leder af flygtningeprojektet ‘Young Refugees’, ved FNs topmøde 

1993-1994 Feltbesøg hos Røde Kors i Honduras og Colombia med fokus på deres 
rekrutteringsprogrammer af frivillige og ledere 

1992-1994 Medlem af landsstyrelsen i URK, medlem af forskellige udvalg –  bl.a. 
etablering af fast PR-udvalg, nye programmer for asylarbejdet 

1992 Leder af URK program for afrikanske ungdomsdelegater i Danmark 
1992 Formidler på verdensudstillingen i Sevilla for IFRC 
1990-1991 Ungdomsdelegat for Ungdommens Røde Kors i Uganda  
Tidligere Ungdomsborgmester, Dagsværks Koordinator, lokalradiovært, Unge Mod 

Apartheid, kulturhusopbygning, skribent, foredragsholder og meget andet

Sprog  Niveau  Tidligere anvendelse 

 
Engelsk  flydende  Er stærkt rutineret it-bruger og håndtere bl.a. office-pakken, adobe-pakken og diverse CMS-systemer 
Tysk  godt  Er vant til at arbejde med diverse vidensportaler, intranet, sociale medier, e-læringsmetoder osv. 
Spansk  rimeligt  Har mange års rutine i at tilegne mig nye programmer og it-rutiner 
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Fritid 

 

 den familiære side har mange aspekter – engagement i mine børns skole og 
interesser, spændende økologisk mad, en tur i skoven eller på vandet, at være 
sammen om hvad der betyder noget for hver af os i familien, rejser 

 den personlige side er meget varieret og spænder over bl.a. meditation, yoga, 
løb, mine venner, strikning, historiske romaner, sudoku og dans 

 den udforskende side smider gerne teltet i bilen fredag eftermiddag og finder en 
øde plet ved en svensk skovsø, udfordre mine egen overbevisninger, engagerer 
mig i samfundet eller prøver noget, jeg ikke engang vidste fandtes 

 privat har jeg et bagland som er gearet til, og bakker op om skiftende arbejdstider, 
rejseaktivitet osv.

 
 
Referencer 

 
 Gives med glæde. 
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