
 
 

   
Specialist i samtaler 
Jeg er specialist i samtaler og tilbyder supervision, coaching og undervisning til fagpersonlig 
udvikling indenfor feltet kommunikation, samtaler og relations-arbejde. 
 
Personkarakteristik 
Udadvendt og energisk samt lyttende og undersøgende. Jeg nyder gode dynamiske processer. 
 
Værdier 
At kunden til enhver tid oplever et personligt, fagligt og forretningsmæssigt udbytte.  
 
Enhver situation er ny. Der findes ikke ”rigtige” svar, men den bedst mulige løsning lige nu. 
Respektfuld dialog, der møder mennesket, hvor det er, er kendetegnende for min praksis. Udvikling 
skal give mening, derfor jeg tager oftest udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver og udfordringer. 
 
Tillid i relationen er basis for fagpersonlig udvikling. Derfor lægger jeg vægt på et trygt læringsmiljø.  
 
Arbejdsform 
Teorier, metoder og processer tilpasses, så de til enhver tid matcher det niveau, jeg møder. Det 
betyder, at jeg nogle gange går udenfor den formelle dagsorden og andre gange følger en nøje 
tilrettelagt plan. Efter behov veksler jeg mellem at styre, være lydhør og eksperimenterende.  
 
Baggrund 
Jeg er uddannet socialformidler med videreuddannelse i supervision, coaching og psykologi.  
Min tilgang er overvejende anderkendende/værdsættende med rødder i en socialkonstruktionistisk 
forståelse og teoridannelse. Erfaringer, som præger min praksis.  

• At vi som mennesker oplever og lærer forskelligt 
• At alle har et potentiale for udvikling 
• At det nytter noget at sætte mål 
• At det vi kommunikerer er genstand for den andens respons 
• At vi kan og evner langt mere end vi udnytter 
• At den som ”ejer” problemstillingen oftest selv har svaret 

 
Erfaring 
Har igennem tiden undervist og arbejdet med mange typer og facetter af professionelle samtaler, 
f.eks. effektive samtaler, svære samtaler, konflikthåndtering, coaching og supervision. Endvidere 
har jeg stor erfaring med at hjælpe mennesker i personfaglig udvikling, f.eks. med 
præsentationsteknik, personlig gennemslagskraft og assertiv kommunikation. 
 
Jeg har udviklet og videreudviklet en hel koncepter, men har også arbejdet systematisk med 
andres koncepter. Det betyder, at jeg i dag har et stort fagligt repertoire, som jeg trækker på i min 
praksis. 
 
I det daglige jeg faciliterer ofte processer ligesom jeg gerne træner og underviser i denne discipli.  
 
Målgrupper  
Alle faggrupper, der arbejder med mennesker. 
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Fra 1993:   Siden 1993 arbejdet som selvstændig konsulent og underviser. 

Samarbejde med Uddannelseshuset siden 2000. 
Samarbejde med IPA i perioden 2009 – 2014 

 
Koncepter: Egne udviklede og videreudviklede koncepter: 

Den gode samtale 
Coaching de grundlæggende værktøjer 
Professionelle samtaler 
Den svære samtale / vanskelige borgersamtaler 
Positiv konflikthåndtering 
Assertiv kommunikation 
Certificeret NLP Salgs Practitioner. 1999 som den første i Danmark 

 
Uddannelser: 
 
2016: Enkeltfag i Klinisk psykologi – Københavns Universitet 
 
2015: Enkeltfag i Socialpsykologi – Københavns Universitet 
 
2015: Enkeltfag i Personlighedspsykologi – Ålborg Universitet 
 
1994: HH i Markedsføring / Afsætning 
 
1992: Den Sociale Videreuddannelse (Diplom). Danmarks Forvaltningshøjskole. 

Speciale i Supervision. 
 
1991: Organisation. Socialchefforeningen – 1 år  
 
1987: Kultursociologi Åben uddannelse – Københavns Universitet – 1 år 
 
1986: Voksenpædagogisk uddannelse. VUC 
 
1985: Socialformidleruddannelse. Danmarks Forvaltningshøjskole 
 
1973 – 1977:     Kontor- og bankuddannet i Fondsbørsvekselerer H.C. Møller og Bikuben 
 
 
Faglig ajourføring 
 
2012: Certificeret i Belbin Teamprofiler 
 
2004: Certificeret i DISC  – Thomas International (Personprofilanalyser) 
 
1996 – 1999: Certificeret NLP Practitioner, Master Practitioner og Træner uddannelse i 

henholdsvis Danmark i USA 
 
1993: Uddannet i supervision og familieterapi 1-årigt forløb. Dispuk 
 
1992: Socialchefforeningens lederuddannelse 
 
Herudover en lang række fagligt relevante kurser af kortere og længere varighed. 
 
Beskæftigelser før 1993: 
Familierådgiver Lyngby-Taarbæk kommune, sagsbehandler i Københavns kommune, uuddannet 
hjælper på et plejehjem, direktionssekretær, kontorfuldmægtig i DR, salgskonsulent Børsen 
Magasiner, kasserer i Bikuben, kontorelev H.C. Møller.  


