
Arbetserfarenhet	 Utvecklingsledare Dans, Region Örebro län                                                  aug 18 - juni 19

	 Vikariat, Regional utveckling, området Kultur och ideell sektor. Arbetsuppgifterna 

innefattar bland annat att arbeta med utveckling inom verksamhetsområdet dans, initiera, 
driva och samordna projekt, processer och uppdrag. Arbeta för att utveckla dansen i 
Örebro Län med fokus på barn och unga utifrån kulturplan samt de regionala 
styrdokument och politik. Samordnar proffsklasser för dans verksamma, initierar 
skapande skola projekt, ansvarar för Örebro läns feriepraktik samt ingår i olika 
kulturnätverk.    


	 Danslärare, Showdansskolan Entré Örebro                                                      sep 07 - fortf.

                                          	Danslärare för elever i alla åldrar i stilarna lyrisk jazz, showjazz, barndans, balett, 

flexibilitet, dance-expression samt teknikklasser. Tjänsten innefattar också arbete med 
scenografi, kostym, rekvisita, organisation och koreografi till elevernas årliga elevshow 
och diverse andra framträdanden. Sommarens arbete inkluderar ett dansläger där lärare 
tillsammans med elever sätter upp en minimusikal, där ingår allt från idé, manus, 
koreografi, kostym, musik etc. Skolans mål är att alla elever vid terminens slut ska känna 
sig bekväma och få möjlighet att stå på scenen. Skolan arbetar också med målet att alla 
är välkomna samt får växa individuellt och hitta sitt individuella uttryck. 	 	 


	 Danslärare, Karolinska gymnasiet, Örebro                                                     aug 16 - dec 16

	 Lärare i jazz och modern dans samt arbetsmiljö och säkerhet för dansare. Arbetade med 

teknikklasser, improvisation och komposition och koreografi för scenen. Tjänsten 
innefattade feedback och omdömen till eleverna genom individuella samtal samt tog del 
av elevernas betygsättning. 


	 Danslärare, Virginska gymnasiet, Örebro                                                      Aug 16 - Dec 16

	 Lärare i jazz ch modern dans. Tjänsten innefattade individuella samtal samt betygsättning.  


	 Danslärare, Englebrektskolan, Örebro                                                           Sep 15 - Maj 16

	 Undervisade i olika stilar, elever från åk 4 -9. Arbetade med produktion samt var del av att 

sätta betyg och genomföra individuella samtal. 


	 Servitris, Katrienlund gästgiveri och sjökrog                                                  Jun 12 - aug 17

	 Arbetat som servitris i restaurangen samt under catering, bröllop, fester, julbord och så 

vidare. Har också varit med i processen att utbilda nya servitriser/servitörer samt kassa 
ansvar samt stängning/öppning. 


	 

	 Dans och aerobic-lärare, Risbergska gymnasiet Örebro,                               aug 08 - jun 09

	 Lärare i Dans och Aerobic. Detta arbete inkluderade förberedelse, undervisning, 

administration, betyg och individuella samtal med eleverna. Då Risbergska skolan hade 
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riksintag för döva och hörselskadade, undervisade jag både hörande, hörselskadade och 
döva elever. 


	 Danslärare, Danshuset, Västerås                                                                    aug 08- dec 08

	 Danslärare i stilarna jazz och modernt. 


	 Frukost-ansvarig Stora Hotell Örebro                                                              jan 08 - jun 08

	 Arbetade med servering samt förberedelserna av frukosten på hotellet.   

	 

	 Frukost-ansvarig, kassa-ansvarig samt kök, McDonalds Göteborg.             aug 05 - dec 07

	 Arbetade på samtliga stationer på Mcdonalds, denna tjänst inkluderade frukostansvar, 

hantering av pengar, öppning samt stängning av restaurangen, samt ansvar och ledning 
för upp till 10 personer. 


Utbildning	 Örebro Universitet Kandidat i sociologi -Personalvetarprogramet 180 Hp,  Aug 09 -Juni 12

	 Göteborgs Universitet - Pedagogik grundkurs allmän inriktning 30Hp,           Jan 07-Jun 07 

	 Balettakademien Göteborg - Yrkesförberedande dansutbildning,                  aug 05 -jun 06

	 Risbergska skolan Örebro - Estetiska programmet inriktning dans                 aug 02- jun 05


Övrig utbildning 	 Region Örebro län - Extern- och Intern- webb redigering 

	 Broadway dance center New York - dansträning totalt 1,5år träning sedan -08 

	 Dancing Anatomy Workshop New York with Ginger Cox - hip, knee and ankle anatomy 

	 Sydney Dance company - dansträning 3 månader 2018

	 Medborgarskolan Örebro - korrigeringar och bedömning av dans 

	 Medborgarskolan Örebro - Grundkurs i pedagogik

	 Dansforum Göteborg - dansträning 

	 


Övriga meriter	 Gästlärare Dans, AusDance ACT, workshop, Canberra Australien                               feb 18 
Gästlärare Dans, Canberra Dance Theater, gästlärare, Canberra, Australien               jan 18 


	 Gästlärare Dans, Expression dance School, Sydney, Australia                                    jan 18

	 Dansare,  O helga natt, Örebro                                                      dec 10,11,12,13,14,15,16

	 	 	     Tv4 produktion, Husdansare (SOUL design Richard Kennett AB, SOUL- NPP, 

	 	 	     Artister - Carola, Peter Jöback, Måns Zelmerlöw, Molly Sanden, Shirley Clamp, 

                                           Martin Stenmark, Jasmine Kara, Sofia Jannok med flera) 

	 	 	     Dansare , Örebrogalan Conventum Örebro,                                                       mar 14,15,17

	 	 	     Projektledare samt koreograf, Historisk vandring Katrinelund,                                     jun 15 

	 	 	     Koreograf , Bröllopsmässa, Katrinelund                                                                 sep 13, 14 

	 Koreograf och Dansare, Svensktoppen nästa för Moa Gagnert,                                  jun 11

	 Dansare, Skådespelare ”the Enchanted forest” Örebro                                               jun 11

	 Koreograf och Dansare, Salong Kaf Hår-show Örebro                                                mar 11

	 Dansare, Swinging Christmas med Bröderna Rongerdal                                            dec 09  

	 Dansare och Kör, Gothia cup Öppnings ceremoni, Göteborg                             jul04, 05, 07

	 	 	 




Praktik	 Add:Action 

	 Min kandidatexamen i sociologi med inriktning personal och organisation inkluderade tre 

månaders praktik. Jag var på företaget Add:action (www.addaction.se). Ett enmansföretag 
ägt av Lisa Arenö som också var min handledare. Add:action är ett företag med fokus på 
utveckling och förbättring av kommunikation och bemötande. Hon använder sig av 
workshops i form av interaktiva scener och rollspel då hon skräddarsyr utbildningar för 
såväl chefer som för hela arbetsgrupper. När jag var där på praktik var jag inkluderad i alla 
delar av företaget. 


	 * arbetade med en grupp som behövde extra hjälp för att finna och söka jobb, hur man 
presentera sig själv, hur man kan skriva ett cv eller hur det är att gå på en arbetsintervju.


	 * Ledarskapsutbildningar

	 * Informatör på mässor och liknande                                   	 	 	 	 	 	 	 	

* GuldVarDag, ett av hennes större projekt, också min största uppgift under praktiken. 
Detta projekt använder sig av olika konstformer för att främja livskvalitet på äldreboenden 
runt om i landet. Genomföra kulturstunder me de äldre samt ge personalen utbildning i 
hur de kan göra för att främja livskvalitet genom kultur i vardagen. Min uppgift var att 
hjälpa henne med detta men också genomföra att designa en utvärdering av projektet. 


	 Denna praktik gav mig otroligt mycket ny och värdefull kunskap, jag fick träffa många nya 
människor i olika livssituationer. Vilket också för mig resulterade i ökad förståelse av 
människors komplexitet.    


Referenser                       Maud Johansson, Chef och konstnärlig ledare Dansskolan Entré  
        Email: maud.johansson@medborgarskolan.se  
        Telefon: 019 - 764 14 00     

 
Ida Lüpke, tidigare chef och delägare Katrinelund gästgiveri och sjökrog. 


        Email: idalupke@hotmail.com  
                                  Telefon: 070 - 992 12 43 

	 Ginger Cox, Adjunct Associate Professor of Dance

                                           Teacher Broadway dance center, New York

        Email: gingercox@linkdancecompany.org  
        hemsida: www.linkdancecompay.org 
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