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Arbeidserfaring 
 
Uteteamet, Drammen Kommune  

— Miljøterapeut 
April 2019 - Desember 2019 

● Utekontakt i Drammen sentrum og kommunedelene  
● Etablere kontakt med ungdom  
● Oppfølging av enkeltungdom  
● Hjalp til å ta kontakt med rett instans  
● Samarbeid med øvrig hjelpeapparat i kommunen  
● Sentral medarbeider på Ungdomstorget  
● Samarbeid med andre virksomheter for å få til et best mulig tverfaglig samarbeid  for brukeren 

 
Aronsløkka Skole, Drammen, Norge  

— Pedagogisk Medarbeider 
August 2015 - April 2019 

● Assistent i forskjellige klasser (2.,5. og 7. trinn)  
● Vikarlærer i forskjellige fag (musikk, norsk, engelsk, gym, naturfag, matte; hovedsakelig for 7.trinn)   
● Oppfølging av elever med sosiale, pedagogiske og/eller medisinske utfordringer. Daglig 

loggføring av aktiviteter og fremskritt. Forberedelser i forbindelse med overgang til ungdomsskole 
for de elevene det gjelder.  

● Kommunikasjon med foreldre.   
● Pedagogisk Medarbeider på AKS (tidligere SFO) hvor jeg blant annet var leder for koret og hadde 

til tider ansvar for matforberedelser for cirka 90 elever.  
● Tillitsvalgt for skolens DELTA-medlemmer.  

 
Danvik Folkehøgskole, Drammen, Norge  

— lærerassistent/Miljøarbeider/Tilsynsvakt 
September 2014 - Mai 2015 

● Assisterte i dataspillutvikling og skuespillerteknikk klassene.  
● Hjalp til med regi og rekvisitter til den årlige teateroppsetningen.  
● Hjalp studentene med å finne ut av og håndtere problemer knyttet til både skolearbeidet og 

privatlivet.  
● Tilsynsvakter på ettermiddag og kveldstid.  
● Startet og ledet koret på skolen.  

 
Pangea Outsourcing Services, Cape Town, Sør- Afrika  

— Online engelsklærer  
Juli 2012 - Juli 2013 

● Underviste i engelsk konversasjon for elever i alder fra 10 til 70 år som kom fra mange forskjellige 
land (Bl.a. Kina, India, Frankrike, Finland, Russland og Brasil).  

● Ansvarlig for gruppeundervisning med 6-8 studenter om gangen, samt privatundervisning.  
● Laget undervisningsopplegg tilpasset elevenes eget interessefelt.  
● Assisterte elevene med diverse skriftlige oppgaver som for eksempel stiler, taler, CVer, osv.  
● Ble utnevnt som akademisk teamleder for en gruppe med 12 lærere. Mine ansvarsområder 

inkluderte både opplæring og kvalitetskontroll; fungerte i tillegg som et bindeledd mellom 
lærerne og ledelsen. 

 



Umthombo Wesizwe, Cape Town, Sør-Afrika  
—  Aktivitetsleder 

Mars 2012 - Juli 2013 
● Jobbet med tilrettelegging for et ungdomsprogram (for barn i alderen 11-15 år) basert på 

organisasjonens modell om flerkulturell forståelse.  
● Ledet aktiviteter både i forbindelse med helgesamlinger på leir og ukentlige aktiviteter på skolen.  
● Jobbet aktivt med viktige temaer som mobbing, selvtillit, og forståelse av urettferdighet i 

samfunnet.  
● Bidro til å skape et trygt og respektfullt miljø hvor barn åpent kunne diskutere tema som kan 

oppleves som vanskelig eller flaut å snakke om. 
 
Living Maths, Cape Town, Sør-Afrika  

—  Aktivitetsleder  
Mars 2011 - Juli 2013 

● Underviste i matematikk, analytisk tenkning og problemløsning for barn.  
● Jobbet i gjennomsnitt 20 timer per uke med elever i alderen 4-12 år.  
● Programmet har en todelt visjon: « å skape et stimulerende miljø som både byr på utfordringer for 

elevene med spesielt utviklede evner og bidrar til å tenne en ny gnist hos barna som har 
vanskeligheter med tall.»  

 
UCT Development and Alumni Department, Cape Town, Sør-Afrika  

— Medarbeider: alumnusrelasjoner  
og innsamlinger 

September 2010 - Januar 2012 
● Koordinerte alumnussamlinger rundt om i Sør-Afrika.  
● Ansvarlig for design, oppfølging og utsendelse av elektroniske bursdagshilsener.  
● Kontaktperson og koordinator for spesielle alumnusgruppers arrangementer, kommunikasjon og 

møter.  
● Håndterte forskjellige forespørsler fra alumni på vegne av Universitetet i Cape Town.  
● Avtalte møter for avdelingslederne med klienter over hele landet.  
● Min stemme ble brukt i «Open the Door to Learning», universitetets årlige appell i 2011.  

 
Kingswood Educational Activity Centre, West Runton, Storbritannia  

— Aktivitetsleder 
Mars 2005 - Desember 2005 

● Jobbet med barn i alderen 8-12 år; lærte dem team-arbeid, problemløsning, dataferdigheter osv.  
● Sørget for at alt var tilrettelagt så besøkende (både lærere og elever)fikk et behagelig opphold.  
● Ansvarlig for turgrupper til stranda og andre turistdestinasjoner (f.eks Cambridge).  

Utdanning 

Folkeuniversitets Fagskole, Drammen, Norge September 2020 -  Undervisningen går på deltid over to år. 

- Miljøarbeid innen Rus 

Danvik Folkehøgskole, Drammen, Norge  August 2013 - Mai 2014 
- Skuespillerteknikk  

www.i-to-i.com  Januar 2012 - Desember 2012   
- Online TEFL Certification  
60 timer, kvalifiserer til å undervise i engelsk som fremmedspråk  

University of Cape Town, Sør Afrika   Januar 2006 - Januar 2017 
- Bachelor i Sosialantropologi & Kvinne og kjønnsforskning 

St John’s College, Johannesburg, Sør Afrika Januar 1991 - Desember 2004  
- Matric Exemption 
Tilsvarer norsk grunnskole, ungdomsskole og videregående   

 



 

 

Kurs/sertifisering  
NOVA/OsloMet Ungdatakonferansen 2019 13.11.2019 ‑ 13.11.2019    
Tema: Ungdom og Kjønn  

Kirkens SOS Kurs: God å snakke med 19.09.2019 ‑ 19.09.2019   

Kompetanseheving for å bli en bedre samtalepartner  
 
RVTS Øst Østlandsnettverket fagseminar: Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke 
om?  21.05.2019 ‑ 21.05.2019  

Introduksjonsenteret, Drammen 21.04.2015 ‑ 23.05.2016  
Norsk Opplæring for fremmedspråklige  
Fullført 550 timer. Bestått Norsk prøve nivå B2  

Sertifikat  
Statens Vegvesen 05.04.2016 ‑ 04.04.2031  
Førerkort, klasse B  
Har hatt Sør-Afrikansk førerkort siden 2004  

 
Annen erfaring  

Korist og solo sanger i Drammen International Gospel Choir 01.02.2014 ‑ 
 
Styremedlem i koret: 2015 - 2016 

 
  

Språkkunnskaper  
 

Engelsk:  
Muntlig : Meget godt  Skriftlig : Meget godt  
 
Norsk:  
Muntlig : Godt  Skriftlig : Godt  

 
 
Tilleggsinformasjon  

Fikk innvilget permanent oppholdstillatelse i november 2018. 
 

Referanser 
Benedicte Engøy  
Min avdelingsleder på Drammen Uteteamet  
+47 957 63 222   
 
 
Hallvard Eidheim 
Kormedlem i koret i Drammen International Gospel Choir 
+47 918 48 813 

   

 


