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Falig profil 
Jeg er uddannet cand. polyt. i Lærings og Oplevelsesteknologi, hvilket er en uddannelse med 
fokus på udvikling af brugerdesign af digitale og analoge interaktionsprodukter til lærerige såvel 
som almene situationer. Ydermere har jeg en baggrund som multimediedesigner, samt praktik 
som folkeskolelære, hvorfra jeg har tilegnet mig erfaring inden for redigering af digital medier 
samt didaktiske kundskaber. 

 
Uddannelse 
 
2015 – 2017 
 
 
 
2012 – 2015 
 
2008 – 2010 
 
2005 – 2008 

Kandidat i Lærings- og Oplevelsesteknologi 
 Faglitg fokus: Programmering og udvikling af spil, websites, databaser, robotter 
 Speciale: Difficulty in Videogames: analyse af sværhedsgrad som koncept 

Bachelor i Lærings- og Oplevelsesteknologi  
 
Multimediedesigner AK  
 
Højere Teknisk Eksamen (HTX)  

  
  

Erhvervserfaring 
  
2016 – 2017 

 
 

2012 
 
 
2011 

Syddansk Universitet, Odense 
Instruktor / Studenterunderviser – Støttehjælp til programmering 
 
Nordagerskolen, Ringe 
Lærepraktikant – Udarbejdelse af opgaver til elever, undervisning 
 
Nordagerskolen, Ringe 
Lærepraktikant – Udarbejdelse af opgaver til elever, undervisning 
 

Sprogkundskaber 
 

Dansk 
 

Engelsk 

Modersmål 
 
Flydende, både mundtligt og skriftligt 
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IT-kompetencer 
 
Platforme 
 
Programmer 

 
 
Programmering 

Windows XP/Vista/7/8/10 
  
Adobe series software, Android Studio, GameMaker Studio, 
Microsoft Office-series, Unity 3D 
 
C#, CSS, HTML, Java, Javascript, jQuery, PHP, Python, Ruby, 
SQL, XML 
 

Personlige kvalifikationer 
Som person betegner jeg mig selv som et fleksibelt, engageret, humørfuldt, og hjælpsomt individ. 
Jeg kan godt lide at løse problemer, både selvstændigt og i samarbejde med andre. Jeg går op i at 
være punktlig og pligtopfyldende, og jeg er ikke bleg for at arbejde med emner uden for min egen 
erfaring. I min arbejdsgang bidrager jeg med en analytisk tilgang til mine arbejdsopgaver, hvormed 
jeg jagter efter den mest effektive og elegante løsning. Jeg holder humøret højt og gør alt hvad jeg 
kan for at gøre brug med mine kompetencer. 

 
Fritidsinteresser 
I min fritid skrives der nørd med stort ”N”. Jeg holder meget af at arbejde på småprojekter der 
omhandler programmering og spiludvikling, og jeg har svært ved at give slip, når jeg først har 
fordybet mig. Derudover slapper jeg bedst af med fingrende på et keyboard eller en controller. 

 
Yderligere information 
Imellem uddannelserne som Multimediedesigner og Bachelor i Lærings- og Oplevelsesteknologi 
forsøgte jeg mig på uddannelsen for Folkeskolelærer med fokus på Engelsk, men afsluttede ikke 
forløbet da jeg valgte at gå over til Lærings- og Oplevelsesteknologi i stedet. 


