PROFIL

Mit arbejdsliv er levet som projektmenneske i flere
forskellige kulturinstitutioner: folkekirke, skoletjeneste, museum og bibliotek. Jeg kender altså flere
kulturinstitutioner indefra og er desuden vant til at
arbejde både tværgående og samskabende med andre aktører og om end meget forskellige borgerne.
Jeg bevæger mig erfarent på den skala, hvor man i
den ene ende opfylder borgernes ønsker i et format,
hvor de kan tage imod en kulturoplevelse af høj
kvalitet uden at blive afkrævet andet end deres fulde
opmærksomhed over inddragelsen, partnerskabet
og endelig den understøttende facilitator-rolle.
Samskabelse er noget andet - jeg tager gerne udfordringen (se mere i min ansøgning)!
Hele min måde at tænke og arbejde på er induktiv,
hvorfor jeg er rigtig god til at se koblingsmuligheder med både kolleger, borgere, kulturaktører og
erhvervsliv uden at tabe blikket for helhed og strategi. Jeg er af natur nysgerrig på mennesker og står
samtidig godt på mine egne ben - et godt udgangspunkt for at danne relationer og etablere stærke
netværk. Jeg ser per natur potentiale, åbninger og
løsninger, ligesom jeg som type er den, der vil inspirere, motivere og sikre, at vi kommer i mål med
konkrete resultater.

OVERBLIK
Uddannelse
•
Har for nyligt lært at producere podcasts...
•
Masteruddannelse i biblioteksvidenskab på IVA/KU.
Afhandling om ’Kultur på Recept’
•
Diplom i kulturformidling.
Afgangsprojekt om æstetiske læreprocesser
•
Desuden efteruddannet inden for frivillighed, guided fælleslæsning, udstillingspraksis,
litterære makerspaces, IT, innovativ pædagogik og fundraising
•
Cand. mag. i litteratur
Erhvervserfaring fra
•
Folkebibliotek og Bibliotek og Medborgercenter ( i alt 8 år)
•
Kulturhistorisk museum
•
Skoletjeneste
•
Den danske folkekirke
•
Selvstændig virksomhed (mundtlig fortælling og kulturformidling)
•
Projektstyring - filantropisk projekt til fordel for en pigeskole i Sierra Leone
1:6

Anette Barbara Skov, Kærgården 3, 2.tv, 2620 Albertslund
T: 6166 1398 M: anetteskov@gmail.com W:anetteskov.dk
Civil status: fraskilt med 2 børn på 11 og 14 i en velfungerende 7/7-ordning
ERHVERVSERFARING
2018 –

2013-2015
2016-2018

2016-2017

2015-2016

2014
2012

Kulturformidler, Kalundborg Biblioteker
⚫ Videreudvikling af Biblioteksklubben (over 3500 medlemmer), hvor et borgerudvalg
er med til at beslutte bibliotekets tilbud
⚫ Ansvarlig for udvikling af LitteraturKlubben som en interessegruppe under stedets
Biblioteksklub. Nyhedsbrev. Koordinering af læsekredse. Udvikling af
performative formidlingskoncepter
⚫ Udvikling af værtskabsadfærd med afsæt i Tivolis CEM-model
⚫ Indretning af studiecelle sammen med lokale gymnasium
⚫ Udstillinger: ’visuelt larmende’
Kulturformidler, Hedemarken Bibliotek og Medborgercenter, Albertslund
⚫ Samarbejde med borgere om etablering af Byhave, Bagehytte og Hønselaug
⚫ Fastholdelse af igangsatte performative arbejdsmetoder fra REBRANDING
⚫ Relationsbaseret værtsskab
⚫ Indretning af ’Undrekammer’ sammen med kommunale sprogkonsulenter
⚫ Praktisk indretning af stedets børnerum med vægt på Habermas’ ’livsverden’,
⚫ Tovholder og udvikling af narrativ ’Chauffør i dit eget liv’ på lektiecafé med friviilige
⚫ Udstillinger
⚫ Kreative værksteder og workshops
Se vedhæftede udtalelse
Projektmedarbejder, Albertslund & HøjeTåstrup, projektstilling
REBRANDING - udviklings-projekt med fokus på mundtlig fortælling, oplevelsesdesign
og performativitet. Se film her: https://albertslundbibliotek.dk/Rebranding
⚫ Kompetenceudvikling af personale
⚫ Udrulning af tre konkrete delprojekter sammen med boligsociale medarbejdere og
erhvervsliv: Lysvandring (Vi trækker et spor at lys og poesi mellem betonblokkene), Poetisk Pause (I samarbejde med lokale virksom-heder rykker vi med personligt komponerede forestillinger af sang, fortælling, recitation ud og giver pauser til medarbejderne), Fortællingen Kommer (godnathistorier i private hjem)
Se vedhæftede udtalelse
Opsøgende bibliotekar, Ballerup Bibliotekerne, vikariat
⚫ Kompetenceudvikling af personalet i mundtlig fortælling og performativ formidling
⚫ Udrulning af konceptet Lysvandring i boligsocialt område
⚫ Performer-funktion i organisationen, f.eks. som mundtlig fortæller
⚫ Udlånsvagter med udrulning af særskilt værtsrolle, der tager imod borgerne i udlånet
⚫ Tegnebordsmodning af ’Litterær Cykelcafé’
Konceptudvikler på ansøgningen til projektet ’REBRANDING af folkebiblioteket’.
Ansøgningen blev imødekommet med 800.000 kr. af Slots og Kulturarvsstyrelsen
Børnekulturformidler på Glostrup Bibliotek, projektstilling
Se vedhæftede udtalelse
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2011

Stifter af og blogger på Littleaks.dk. Her anmelder jeg primært nyere
voksenlitteratur. Genfortælling af udvalgte passager.
•
Design og oprettelse af en blog
•
Integration med sociale medier
•
Den personlige anmeldelse som genre
Bloggen holder pt. pause :-/

2009

Museumsformidler, Greve Museum, projektansættelse
•
Udvikling af undervisningsforløb til udstillingen ’Elsker - elsker ikke’, en kulturhistorisk udstilling om kærlighedens forskellige historiske forudsætninger
•
Erfaring med opbygning af museumsudstilling, indlån, udvælgelse og
koordinering af materialer, bannerudarbejdelse etc.

2009

Socialt entreprenørskab
•
Jeg har i forbindelse med min sidste barsel engageret frivillige hæklere på vestegnen; de hækler økologiske tøjdyr til fordel for en pigeskole i Sierra Leone,
som forsøger at stoppe omskæring af piger.
•
Samarbejde med og rekruttering, motivation og fastholdelse af frivillige
•
Udvikling af koncept, PR-materiale, facebook- og hjemmesiden ww.feogfalke.dk
•
Indgåelse af sponsoraftaler og koordinering af bestillinger

2004

Kulturformidler og mundtlig fortæller i eget firma anetteskov.dk
•
Udvikling af mundtlige fortællinger. Mundtlig fortælling formidler stoffet på en
anderledes nærværende måde pga. intensiteten, den umiddelbare
kontakt og brug af indre billeddannelse.
•
Erfaring med udvikling af mundtlige fortællinger bl.a. på baggrund af
historisk materiale, f.eks. Galilei i forestillingen ’Gak i Galaksen’.
•
Referencer: bl.a. HK, Kulturarvsstyrelsen, Naturvidenskabsfestivallen, Muskelsvindfonden. Desuden utallige biblioteker, skoler og kirker.

Lokale mødre er blevet
uddannet læseambassadører
og har i forløbet også
udviklet deres egne
fortællekasser. De folder det
hele ud til glæde for også
andres børn i nabolaget

Jeg har indrettet flere biblioteksrum ud fra et hjemliggørelsesdesign og med afsæt i Habermas
’Livsverden’ .
Den offentlige dagligstue
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Lysvandring med gamle danske
sange sunget sammen med børn
og voksne fra området og den
lokale musikskole mellem boligblokkene. Til sidst mundtlig
genfortælling af litteratur.

Anette Skov ⚫ Cand.mag. i litteratur ⚫ historiefortæller & kulturformidler ⚫ 6166 1398 ⚫ anetteskov@gmail.com

2002-2004
2006-2010

Kirke– og kulturmedarbejder, Birkerød Sogn
•
Udvikling af nye koncepter for arrangementer i folkekirkeligt regi med
målgrupperne børnefamilier og skoler/gymnaiser.
•
Erfaring med kreativ konceptudvikling. ’Støvet stof’ i en moderne
sammenhæng. Vægt på mundtlig formidling, anderledes læringsrum og
poetiske indfaldsvinkler.
•
Webmaster, produktion af PR-materiale: plakater og løbesedler, pressemeddelelser og artikler.

2008-2009

Projektmedarbejder, Folkekirkens Skoletjeneste, Gladsaxe/Herlev
•
Udvikling og skriftlig produktion af tværfaglige undervisningsprojekter til
grundskolen med vægt på anderledes læringsrum, poetiske indfaldsvinkler
og overraskende tværfaglige perspektiveringer
•
Samarbejde med andre kulturaktører som billede -, musik- og naturskole.
•
PR, koordinering, afvikling og evaluering. Nyhedsbreve og mailinglister

2002

Sognemedhjælper, Rødovre Kirke
•
Generalist funktion
Koordinator i et sogne-/medborgerhus med ansvar for så forskellige aktiviteter som
f.eks. babysalmesang, foredragsrækker og værested for ældre.

UDDANNELSE
2018

Podcastproduktion - FOF-kursus, 5 måneder

2017-

Læseguide - uddannelse hos såvel Læseforeningen og Cecilie Laskie

MASTER
2013-2017
IVA/KU

Kultur på Recept - afslutningsprojekt: udvikling af et litteraturformidlingskoncept til stress-, angst– og depressionsramte. Karakter: 10
Kulturens rum - arkitektur, indretning og formidling. Modul på maserudd.
Praktisk resultat: Indretning af et biblioteksrum for børn. Karakter: 10
Litteraturformidling i det fysiske og digitale rum, modul på masteruddannelse. Praktisk resultat: bloggen www.littleaks.dk
Performance Design, praktisk projekt: produktion af en audio-/videowalk til
Albertslund Bibliotek. Karakter: 10
Børnelitteratur i et formidlingsstrategisk perspektiv,
Center for børnelitteratur, DPU og Århus Universitet.

DIPLOM
2010 –2012
Scenekunstens
Udviklingsscenter

Diplom i kulturformidling
IVA, Scenekunstens udviklingscenter o.a.
2 årig deltidsuddannelse. Vægt på læring som oplevelse og leg. Grundlæggende
syn på børn som ’beings’ og ikke ’becomings’. Moduler inden for
fortælling, kommunikation med børn, kultur for/med/af børn og digital formidling.
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KORTE KURSER
Det narrative
2015 - 2016

Bevidner narrative samtaler hos psykolog og narrativ terapeut Allan Hollmgren på
Dispuk

(IVA og BibLab)
2010 Projektledelse

Projektledelse, Grafisk Facilitering, Højtlæsning, Læsningens psykologi, Få låneren
op ad lænestolen, Radiofoniske Fortælllinger, Narrativ dokumentation, Skriv journalistisk,
Underviserens værktøjskasse, Voksnes læring, Strategier for sociale medier,
Indretning af biblioteksrum som udstillingspraksis,

Frivillighed
2012

FrivilligLab: her udvikles og afprøves nye redskaber til at arbejde med frivillige.
Udbydes hos ’IngerFair’, en konsulentvirksomhed specialiseret i hvordan bl.a.
organisationer arbejder med frivillige.

Fundraising
2011

Scor kassen - fundraising og ekstern finansiering, kursus på IVA
Fundraising - workshop med Maiken Ingvordsen, stifter af
’So what, Copenhagen’

LÆNGERE KURSER
Litteratur
formidling
2015

Litterære makerspaces, forløb af samlet en uges varighed med teoretisk og
praktisk arbejde med brugerinvolvering og innovation ift. nye måder at litteraturformidle på.

Pædagogik
2010 - 2011

Konference og internatsophold i pædagogikken ’Den kreative Platform’
•
Pædagogikken er udviklet på Ålborg Universitet
•
Vægt på horisontal tænkning, uhæmmet anvendelse af allerede eksisterende
viden og ingen bedømmelse

Det fysiske rum/
udstillinger
2011

Brillianten, en model for funktionel udstillingsvirksomhed, Organisationen Danske
Museer. Arbejder med afsenderidentitet, målgrupper, design af rum, brug af genstande, alt sammen med afsæt i ’thesis’, som sikrer sammenhæng i udstillingen.
Bruges også til etablering af ’rum’ i andre sammenhænge.

IT
2007, forår
BASIS
1992 - 2001

Webkommunikation og –design, ITU, fag på diplomuddannelsen
•
Kan designe, udvikle og vedligeholde hjemmesider i Dreamweaver
•
Eksempler: www.anetteskov.dk og www.feogfalke.dk
Cand. mag. i nordisk sprog og litteratur og litteraturvidenskab
•
Solid litterær baggrund. Analytiske og metodiske kompetencer.
•
Sammenholde store datamængder, udvælge, strukturere og formidle
•
Specialeafhandling om naivisme og litterære forenklingstyper, bedømmelse
efter 13-skalaen: 10
•
Studieophold ved Bergen Universitet
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OPLEVELSER OG ERFARINGER
1996 -

Bestyrelsesarbejde
•
I fortælleforeningerne ’Odense fortællekreds’ og ’Byens Fortællere’, bl.a.
koordinering af vores bidrag til Kulturnatten i København.
Medlem af Pontoppidanselskabet

1990 - 2001

Frivilligt arbejde
•
Ungdommens Røde Kors´ ferielejre for socialt udsatte børn
•
Udviklede temaer og aktiviteter for lejre af en uges varighed

1995

Rygsækrejse
•
I Mellemamerika - forud arbejde som folkeskolevikar og rengøringsassistent
for at spare op til rejsen

1992

Højskoleophold
•
på Grundtvigs Højskole i Hillerød

ANDET
Sprog

Engelsk: brugerniveau skriftligt og mundtligt
Tysk og Fransk: turistniveau

IT

Avanceret bruger af Office-pakken.
Avanceret bruger af Publisher og SerifPlus (hjemmeside)
Bruger af Photoshop (billedbehandling)

PUBLIKATIONER
•
•
•
•
•

REBRANDING - vi arbejder med levende ord, Evalueringsrapport til Kulturstyrelsen. Opgraderet til bogformat, november, 2015
Stereotype Prinsen og Prinsesser - om kønsroller i nutidig børnelitteratur, Klodshans, Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, dec. 2014
Billeder på den indre skærm varer hele livet, Stiftsbladet for Helsingør, marts
2009
Skabelse - hvor svæver kloden hen? Et undervisningsprojekt om global opvarmning og forebyggende adfærd, Stenby Tryk, 2008
Ryst Grundtvig i ’stomper og stykker’ Et undervisningsprojekt om Grundtvig
med bl.a. stor stomp-workshop, Stenby Tryk, 2008

FRITIDSINTERESSER
•
•
•
•
•
•
•

Skønlitteratur
Stilhedsretræte
Sensorisk teater
Film
Motion - løb (… engang en maraton) og styrketræning
Indretning af rum
Entreprenørskab og iværksætteri

REFERENCER
Spørg og jeg skal give jer kontaktinfo på mine tidligere ledere
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