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Arbejdserfaring

*Ansat som lærer på Klitmøller Friskole. Undervist i engelsk og
billedkunst og fungeret som fast støtte til børn med
specialpædagogiske behov
*Arbejdet med promovering af professionelle vindsurfere, med
særligt fokus på at skabe bred mediedækning og spændende
historier at fortælle. I dette arbejde har jeg produceret film, søgt
sponsorer, fungeret som fotograf, skrevet artikler og administreret
interviews. Jeg har  rejst med det verdensomrejsende vindsurfevent
PWA, til de forskellige steder i verden, hvor eventet bliver afholdt.
*Vinder af Cold Hawaii Filmfestival 2017 med kortfilmen Segla
Utan Vind.
*Grafisk designer
*Klasselærer i 5. klasse på Munkebjergskolen i Odense 
*Udarbejdelse af undervisningsmateriale for musset Møntergården i Odense, med fokus på at gøre 
museumsbesøget relevant og nærværende for besøgende skoler.
*Praktik + vikararbejde på Odense Lilleskole
*Arbejde som fotograf for Odense Lærerseminarium igennem et skoleår, for at sætte fokus på livet som 
lærerstuderende. I dette arbejde har jeg kommunikeret og koordineret med mange folkeskoler i Odense. 
Afslutning med stor fotoudstilling på Odense Lærerseminarium 
*Illustrator,- udarbejdelse af illustrationer til ungdomsroman
*Afprøvet undervisningsmateriale for Odense Bys Museer, med henblik på at skabe et interesant 
museumsbesøg for børn. 
*Praktik som lærer på Højby Skole i Odense
*Lærervikar på Øster Jølby Friskole på Mors 

Videregående uddannelse

*Læreruddannelsen I Odense med linjefagene:

Dansk, Billedkunst og Historie

Bacheloropgave udarbejdet med udgangspunkt i faget billedkunst med særligt fokus på elevernes erkendelse 
af verden og sig selv i verden, igennem æstetiske lærerprocesser i undervisningen. 

Kurser
Sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab
Tværprofessionelt kursus mellem pædagoger, socialrådgivere og lærere med fokus på det samarbejde disse 
tre faggrupper kan møde i hverdagen. 

Kunst og kreative projekter
Kunstudstillinger på skoler og cafeér
Plakatkunst og t-shirt designs
Dragebygning med børn 
Surffilmproduktion 
Udarbejdelse af undervisningsmaterialer til samlet årsforløb i billedkunst
Ved uddannelse; undersøgelse af børns æstetiske erkendelser  igennem brug af elektroniske billeder.
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Arbejdserfaring (og rejse)

*Rejse med familien til New Zealand (feb.-april 2017)

*tilknyttet som underviser i Verninge Husflid på 

Tobaksgårdens billedskole (2017)

*Vikariat på Nørrebjergskolen (Dec.2016  og Jan. 2017)

*Børnehaveklasseleder og siden lærer på Køng Idrætsfriskole

(2011-2016)

*Tilkaldevikar (efterår 2010)

*Tallerupskolen barselsvikariat (2009-2010)

*Støttelærer for dreng i 3. kl på Lilleskolen i Odense(2009)

*Tilkaldevikar derefter barsel (2007-2009)   

Under uddannelse (2003-2007)

*Lilleskolen i Odense (2002-2003)

*Hjemmehjælper (Fyn 2002)   

*Pædagogmedhjælper i Rolfsgårdens Skovbørnehave (Kbh. 2000-2001)

*Skuespiller og primusmotor for efterskolegruppe ved Thy Teater og Teater Mediane (Thy 2000) 

*Hjemmehjælper (Kbh.1999)

*Vikar i Teaterbørneinstitutionen (Kbh. 1999)

*Gøgl og cirkus med børn og unge i MusArt og TIK (Thisted 1999)

Kunst og kreative projekter
*Tilknyttet som nderviser på Tobaksgårdens billedskole i Assens (2017)

*Kunstprojekt på klturuge 37 i samarbejde med Kunst under skyen og  KulturrummetThy (2017)

*Udarbejdelse af børnebog og undervisningsmateriale.

*Kreative projekter i skoleregi. Kunstudstilling, teater, design, musik mm. (2007-2015) 

*Sanger i sangkvartetten Ekma (2006-2010)  

*Instruktør for cirkus på Verninge Husflid. (2002 og 2003)

*Harmonikaspiller og sanger i ”Polskaband” (2001)

*Opstart af Børneteateret Teater Petrol med forestillinger på b.la Komedievognen kbh og 

børneteaterfestivallen i Lyngby (2001-2002)

*Thy Teater (1997-2000)

*Opstart af Gøglertruppen Bumberatumbos døtre med turné i Danmark og Ungarn (1996-2000)



Videregående uddannelse og studier

*Læreruddannelsen I Odense med bacheloropgave i billedkunst (2003-2007) linjefag:

Dansk, Musik, Billedkunst, Kristendom/livsoplysning

*Klassisk arkæologi ved Københavns Universitet (2001-2002)

Skolegang

*Thisted Gymnasium (1996-1999)

*Galtrup efterskole (9. og 10. kl)

*Thorsted Friskole (0.-8. kl)

Privat

*Sofie Sandahl Rasmussen

*Jeg er 37 år

*Jeg bor i Brændekilde med min mand og vores to børn på 9 og 5 år.

*Idérig, nysgerrig, tålmodig og nærværende

Interesser

*Illustrationsarbejde

*Grafik, maleri, installationskunst, fotografering mm.

*At forfatte små fortællinger

*Friluftsliv og surf

*kultur, musik og teater 

*”Gør-det-selv-arbejde

*Idédvikling 


