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Uddannelse:  
2018: 

Kursus i "Forumteater som didaktisk redskab” på Århus Teater 

2015: 

Kursus i facilitering af kreative processer udbudt af Den Kreative Platform, Aalborg Universitet.  

2009 - 11: 

Uddannelse i Kunst og Kultur formidling fra Scenekunstens Udviklingscenter, herunder gennemført moduler i 
principperne for Æstetiske Læreprocesser, Oplevelses økonomi og praktisk musiske forløb. 

1996-99: 

3 Workshop i Stemmetræning og Shakespeare´s tekster v/ Nadine George afholdt i London. 

1985-89: 

Skuespilleruddannelse fra Skuespillerskole v/ Odense Teater 

 

Udpluk af arbejdsopgaver udført i 2017/18:  

• Koordinator for kulturtjenesten Op på den stor klinge 

• Ansvarlig for BILLEDSKOLEN på Hjørring Musiske Skole 

• Ansvarlig for DRAMASKOLEN på Hjørring Musiske Skole et samarbejde med Vendsyssel Teater 

• Afholdt workshops på CFU i DRAMA og BILLEDKUNST for indskolingslærer. 

• Afholdt SommerBILLEDskole på Frederikshavns Bibliotek 

• Workshop i BILLEDKUNST for børnehaver i område Øst, Hjørring. 

• Afholdt SommerTEATERskole på Vendsyssel Teater 

• Udviklet DRAMA-katalog til børnehaver for Frederikshavns Bibliotek 

• Afholdt 2 workshop og oplæg i Æstetiske Læreprocesser for pædagoger. 

• Udvikling af projektforløbet “Fra klud til skrud - modens belastning af miljøet” Et samarbejde mellem 

Affaldsselskabet AVV, modefirmaet MESSAGE A/S og Hjørring Musiske Skole. 

• Samarbejde med Frederikshavn Produktionsskole omkring “Kropssprog og signaler” til omverden. 

• Hjælp med skolekomedien på flere skoler 

 

Udpluk af udtalelser fra lærerne på skoler jeg har arbejdet med: 

Øster Brønderslev Centralskole:  Lina FH levede på alle parametre op til vores forventninger. Hun har et 

fantastisk tag på børnene og stiller tydelige krav og mål for processen. 

Horne Skolecenter/Tornby Skole: Lina FH var velforberedt, idérig og arbejdede energisk, og hun gav eleverne 

en lyst til at gå løs på opgaven. Hendes tilgang til børnene var meget indfølende, og den enkelte elevs "grænser" 

blev udfordret, men aldrig overskredet. Vi lærer, havde et godt solidt samarbejde med Lina under hele processen. 

Udsagn fra elevernes evaluering: - godt humør - mange gode idéer - god til at motivere hver enkelt -“navnehusker. 

L I N A  F R A N K E  

H E D E G A A R D  

Profil: 
Lina Franke Hedegaard 

web: www.linafh.dk 

 

Uddannet skuespiller.  

Selvstændig erhvervsdrivende siden 2005 med firmaet “Drama, Kunst og 

Kulturformidling” . 

http://www.linafh.dk/

