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MÅLSETTING 
 

Å gå på arbeid hver dag der jeg både 
kan utvikle meg faglig og som 
menneske og bruke mine evner og 
ressurser i et respektfullt arbeids 
felleskap. 

 

 
 
 
 
 
 

 

EGET FIRMA (HARP IN A LANDSCAPE) 
1988-d.d. 

Freelance oppdrag og konserter med harpe. Kor - og 
orkesterproduksjoner bla med KORK, Tromsø symfoniorkester, 
Operaorkesteret, turnéer med rikskonsertene, Den kulturelle 

spaserstokken, Folkeakademiet, egne solokonserter. oppdrag FBI  
Conference, events og næringsliv m-m. Oppdrag for NRK, deltatt 

på flere CD innspillinger,  utgitt solo CD (2016). 
Leder for kulturscenen Laboratoriet, Kongsberg 2014-2019. 

OSLO KULTURSKOLE 
2018 – d.d. 

Instrumentalundervisning, harpe, og veiledning av barn og ungdom 

KONGSBERG KULTURSKOLE 
1998 – d.d. 

Instrumentalundervisning, piano og harpe, veiledning av barn og 
ungdom, prosjektleder for konserter og arrangementer. Har 

utviklet og gitt produksjoner for Den kulturelle skole- og 
barnehagesekken samt Den blå timen.  

KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 
2009-2012 

Lærer på musikk, dans og drama linje. Vært med å lage læreverk til 
bruk i undervisning.   

FLESBERG KULTURSKOLE 
1996-1999 

Rektor 1998-1999 
Kulturskolelærer1996-1998 

Administrasjon. Instrumentalundervisning og korledelse, 
veiledning av barn og unge, prosjektleder for konserter og 

arrangementer.   

TINN KULTURSKOLE 
1998-1999 

Instrumentalundervisning og utøvende musiker, piano og harpe, 
veiledning av barn og ungdom, prosjektleder for konserter og 
arrangementer. Har utviklet og deltatt i produksjoner for den 

kulturelle skole- og barnehagesekken.   
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KOMPETANSE 
Selvstendig næringsdrivende i over 
30 år som freelance musiker, 25 års 
erfaring med undervisning og 
ledelse. Lang erfaring med 
prosjektarbeid og prosjektledelse   
Innovativ og kreativ. God til å 
kommunisere skriftlig og muntlig på 
norsk og engelsk.  
Nøkkelkvalifikasjoner:  

• Logisk, analytisk og helhetlig 
tilnærming til arbeidsoppgaver.  

• Løsningsorientert.  
• Erfaring med nettpublisering og 

sosiale medier. 
• Liker å arbeide både selvstendig 

og i team.  
• Fleksibel og har gode 

samarbeidsevner. 
 

 

UTDANNING 

KURS I ENTREPENØRSKAP FOR UNDERVISNING OG 
LEDELSE/2011 

Norges musikkhøgskole  

 Opplæring i prosjektledelse, forretningsplan og 

coaching verktøy   

CAND.MAG/1989 

Universitet i Oslo 

Musikk storfag, kunsthistorie grunnfag, livssyn og 

etikk. Hovedfag, kurs og deleksamener 1986-1991 

 

Utøvende studier/1995-1996 - Norges musikkhøgskole   

Ex phil/1982 - Universitetet i Bergen 
 

ERFARING SOM FRIVILLIG ELLER LEDELSE 

Jeg har likt å engasjere meg fra jeg gikk på barneskolen. Jeg satt i 
elevrådet i flere perioder og på videregående var jeg redaktør for 
russeårboka.  
Som forelder har jeg sittet i FAU i barnehage (leder), på skolen og 
på kulturskolen (leder).  
Jeg har også hatt verv i styret for Drammen sang- og musikkråd, og 
vært styremedlem i borettslag.  
I dag er jeg styremedlem i Norsk harpeforening, og er frivillig i 
Epitel.  
Noe av det mest spennende har vært å være lagleder gjennom 8 år i 
barnefotballen. Jeg etablerte fotballag som på det meste talte ca. 35 
spillere. Å bygge lag og være med å skape et godt miljø for barn og 
unge sammen med trenere har vært utrolig givende.     

 
  


