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Arbetslivserfarenhet
Egen näringsverksamhet
Musik				
Konsertverksamhet med egen
musik på egen hand eller med
kompgrupp sedan 1996. Egen
musik i SR-P4 sommaren 97.
Turné med Thorstein Bergman
98, medverkan på visfestivaler
i Västervik, Falkenberg, Brännö
och Steninge. 20 års samarbete
med Kören Rabalder. Medförfattare till revy med Stefan Jansson
inspelad av SR 2005. Ledare för
Vägverkets kör Gbg. Medverkat
på tre CD med Blå Moln Band
samt egen julskiva 2009.
A-skattad verksamhet
Musiklärare 			
2,5 år i Biskopsgården mellan- och
högstadiet, och ett i Fiskebäck
låg och mellan 2015-2019. Innan
utbildningen jobbade jag en termin
i Majorna, 2001-2002 och två
terminer i Garphyttan 1994-1995
varvat med jobb som fritidsledare
+ kortare vikariat på olika skolor i
Stockholm 1991-.

Lyrik				
Jag har skrivit och illustrerat
böckerna:
Rulla Kanin 2006
Nära ord roar än 2008,
P-poesi, se opp! 2009,
Längs vägen till Limerick 2010,
Ordval av Dr O 2010 och
Kela käka lek 2015
Utdrag har publicerats i DN och
tidskriften Tidskriften Pequod.

Webdesign			
I början av seklet gjorde jag
många hemsidor i Flash till olika
eventföretag, till Göteborgs stad,
Gotlands kommun m fl. Jag höll
på med Ledarskapsdagens sida
när 9/11 satte stopp för det
projektet.

Personlig assistent		
Mellan 1996 och 2015 har
jag haft deltidsanställning hos
samma brukare i Göteborg men
även parallellt jobbat hos andra
brukare och samordnare.

Utbildningar 		

Referenser 		

Lärarprogrammet i musik och svenska för gym- Paula Palmdahl
nasiet. 2006-2014 (uppehåll i mitten)
Rektor Ryaskolan
+46 31 366 61 92
Nordiska Visskolan 2003-2004 + 2019-2020
Peter Lyche Holmstrand
Webdesign Handelsakademin 1998-1999
Körledare
+46 70 379 15 19
40p musikvetenskap 1987-1988
Allmän musiklinje Ljungskile fhsk 1984-1985

Mattias Nylund
Universitetslektor GU
+46 31 786 24 40

Illustrationer
Jag har förutom till
mina egna böcker
även teckat på
beställning, i bland
annat DN och mindre
branchmagasin.

Övrigt		
Jag var även med och startade förskolan Palmträdet
för både multifunktionshindrade och mindre hindrade
barn på Luntmakargatan i Sthlm 1995. Jag har också
jobbat en del inom hemtjänsten.

Andra färdigheter
Jag har god datorvana, talar hyfsad engelska,
kan skriva och arrangera musik, trakterar ett
flertal sträng- och blåsinstrument samt ritar
snabbt, tydligt och bra. Ibland är jag rolig
också, men inte nödvändigtvis med flit.
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