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Arbetslivserfarenhet
●

Lärare 100% kurserna Teknik 1 och entreprenörskap på NTI gymnasiet i Malmö
Läsåret 2020-2021 samt 2021-2022.

●

Lärare 100% kurserna Teknik 1, CAD 1, CAD 2, mikrodatorer, teknikspecialisering och
entreprenörskap på NTI gymnasiet i Lund
Läsåret 2019-2020.

●

IT-UTBILDARE och SYV 100% på Radix Kompetens Grundläggande moduler i Eslöv
från november 2017 – januari 2018
Arbetade med att integrera nyanlända svenskar. Kul och annorlunda arbete som innebär
många nya utmaningar – givande, positiva och utvecklande.

●

SAMORDNARE 100% på verksamheten L4U (Lean Life-Long Learning Ungdom) från
2013 – november 2017, Enköpings kommuns Utbildningsförvaltning
Jag samordnade den kommunala verksamheten L4U, som var en verksamhet för företag
och arbetssökande ungdomar i Enköping med syftet att dels tillfredsställa företagens
rekryteringsbehov och dels hjälpa ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden.
Verksamheten uppnådde alltid målet, vilket var att 70% av deltagarna antingen skaffade
sig arbete eller började studera.
Mitt ansvar var att driva och genomföra den dagliga verksamheten och utveckla
samarbeten med syfte att skapa arbete i lokala företag för arbetssökande ungdomar,
varmed jag utvecklade ett samarbete med Arbetsförmedlingen Enköping.
Deltog också i arbete att skriva ansökningar till YH-myndigheten om nya utbildningar.

●

PROJEKTSAMORDNARE på projektet L4U (Lean Life-Long Learning Ungdom) från
2010 till 2013
Enköpings kommuns Utbildningsförvaltning, Arbetsförmedlingen samt ESF
Projektsamordnare på projektet L4U, som var ett ESF-projekt för företag och
arbetssökande ungdomar i Enköping med mål att dels tillfredsställa företagens
rekryteringsbehov och dels hjälpa ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden
Mitt ansvar var att tillsammans med övriga projektgruppen samt styrgruppen utveckla
arbetsformer och rutiner i syfte att minst 70% av ungdomarna når målen vilka är att de
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skaffar sig arbete eller börjar studera. Tack vare projektets goda resultat blev
verksamheten permanentad inom Utbildningsförvaltningen och jag blev kvar som ende
anställd för L4U.
●

Gymnasielärare 100% på Teknikprogrammet på Westerlundska gymnasiet i Enköping,
från ht 2007- till och med juni 2010, Enköpings kommuns Utbildningsförvaltning
Arbetade ht 2007 fram till vt 2010 som lärare på Teknikprogrammet på Westerlundska
gymnasiet. Mitt ansvar var Datakunskap, ”Teknik, Människa och Samhälle”,
”Småföretagare A”, ”Webbdesign”, ”Webbutveckling (Lokal Kurs)”, ”Organisation och
ledarskap”, ”Teknikutveckling och företagande” samt ”Persondatorer”.
En av mina främsta uppgifter som lärare var UF-företagsamhet vilket innebar många
kontakter och samarbete mellan skola och samhällslivet i övrigt, främst näringslivet.

●

PROGRAMANSVARIG/SYSTEMÄGARE 100% för IT-säkerhetsutbildning AcadeMedia
Malmö 2005-2007
Programansvarig utbildare för KY-utbildningen ”IT-konsult inom IT-säkerhet”. Arbetade
som utbildare inom IT-kurser, organisatör och systemägare, samt skrev ansökningar för
nya YH-utbildningar.

●

EGENFÖRETAGARE 100% konsult datautbildning 2003—2005, 2011-2016
Egenföretagare med F-skattsedel. Konsult inom utbildning och systemering.

●

PROJEKTLEDARE 100% utbildning inom projektet BRIKKS 2000-11—2001-12
Labs2 (förutvarande Framfab Labs)
Ansvarig för såväl intern som extern utbildning vad gäller utveckling och implementation
av BRIKKS, en Internetportal (http://www.brikks.com). (Ta fram dokumentation,
utbildningsmaterial, hålla kurser, undervisa, administrera.)

●

DATALÄRARE 100% MacMeckarna 2000-08—2000-11
MacMeckarna i Malmö
Lärare inom bl a Projektledning för Webbprojekt, ASP och databaser, Webbdesign,
Javascript. Tills jag blev headhuntad till Framfab labs.

●

Uppstartare av Sveriges första Kunskapslyft vt 1997.
Fr.o.m. januari 1997 heltidsanställd för att bygga upp kunskapslyftet på TBV och
undervisa inom PC-datorer, operativsystem (Microsofts och Solaris samt Linux),
datakommunikation, Office-paketet, nätverk, programmering i C++ och Visual Basic
samt webbdesign. Skötte bl.a. NT-servrarna och webbsidan. Startade första utbildningen
någonsin inom Kunskapslyftet i Sverige våren 1997. Byggde upp utbildningarna
”PC-samordnare” och ”IT-samordnare” och många av de där ingående lokala kurserna
varav många sedan blev nationella kurser. Jag var uppstartare och sedan start en
central person för den organisation där vi så småningom var 12 lärare och fyra klasser á
32 elever.
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●

DATALÄRARE 1992 – 1997
TBV Region Skåne
Från 1992 fram till 1997: kvälls- och helgkurser.

●

DATAHANDLEDARE 100% 1995 – 1996
Utbildningsförvaltningen Malmö
Deltog i uppbyggnad, organisation och drift av Datorteket Henrik Smith i Malmö – det
första Datorteket i Sverige.

●

LÄRARE 100% 1991 – 1994
AMU-Gruppen Syd
Lärare inom Automatiserad Produktion med undervisning inom bl.a. C-, PLC- och
robotprogrammering, samt datakommunikation och nätverk.

●

MUSIKER, humpare, roadie, etc 1980 – 1988
Frilans inom musikbranschen
jobbade samtidigt inom vård, städ och vaktmästeri för att försörja mig medan jag ägnade
mig åt min hobby musik, som jag ville göra till en karriär,men det förblev en dröm att
kunna leva på det.

Fritid, övrigt
Jag gör en del ideella uppdrag inom IT, framförallt webb.
Jag har startat ett socialt företag som heter Make Your Space (fd Enaprenör) där jag som
ordförande med övriga styrelsen arbetar ideellt med arbetsintegrerande aktiviteter och
entreprenörskap. Ligger på is just nu.
Jag tycker om att hålla på med datorer, sociala medier, läsa, se på film, promenera, köra
motorcykel, laga mat och paddla kajak. Jag gillar att engagera mig för miljö och klimat och var
under två år ordförande för Naturskyddsföreningen i Enköping.

Utbildningar
Distansutbildning Betyg och bedömning, Karlstads universitet via AcadeMedia Academy.
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