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Resumé: 

Gennem mit arbejdsliv har jeg som henholdvis folkeskolelærer, voksenunderviser, terapeut, 

foredragsholder og kursusleder arbejdet med individer og grupper, via undervisning, projekter, workshops, 

foredrag, leg og samtaler. Jeg foretrækker at arbejde relationsorienteret med mennesker gennem en 

holistisk og anerkendende tilgang, med henblik på at støtte og udvikle selvfølelse og indre motivation, for 

at komme videre i livet arbejdsmæssigt og privat. Med brancherettede og opkvalificerende forløb, er det 

som projektkoordinator lykkes mig at få folk i uddannelse eller i ordinært arbejde i samarbejde med 

virksomheder i mit netværk. 

 

Vejledning og rådgivning 

• Vejledning og undervisning i forhold til 

arbejdsmarkedsforhold i Danmark og 

overordnet ophold i Danmark både for 

udlændinge og danskere 

• Generel samtale og vejledning til kursister 

omkring det at fungere som menneske i et 

samfund på en sund måde. 

• Kvinder og deres forhold i Danmark 

• Af plejepersonale vedr. brugen af musik, 

rytme og lign. i plejeprocedurer osv., samt 

det gode ældreliv og livet med demens  

• Fag-ekspert i forhold til OK-Fonden, Odense 

Kommune og Marguriettens Venners 

demens-bydels projekt ’Byen for livet’. 

 

Personlige kompetencer 

• Kommunikerende via mange forskellige 

kanaler og med mange typer af mennesker, 

sprog og nationaliteter. Har et stort netværk, 

både nationalt og internationalt. 

• Bruger aktiv lytning og anerkendende 

samtale.  

• Arbejder grundlæggende via relationer og 

gensidig tillid. Ser ofte muligheder og finder 

ukonventionelle løsninger, og er god til at få 

dem realiseret via opsøgende arbejde og 

planlægning.  

• Viljefast og samarbejdssøgende med et fælles 

mål for øje 

 

Uddannelse: (Se evt. bilag 3 for kurser, efteruddannelse mm.) 

2018 Feuerstein, del 1 – Mediering og kognitiv udvikling v. Lars Røgild 

 
2018 ’FVU-læsning’ – modul 4 – UCC, diplom udd. 

 

Kontaktoplysninger: 

Susanne Kunding (28/4 – 1973),  

Hammervej 60, 4700 Næstved 

Mail: contact@mindthesoul.dk  

Tlf: 26 53 62 39 
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2015 ’Teorier om voksnes læse- og skrivevanskeligheder’ – modul 3 - UCC, diplom udd. 

 
2014 Positiv psykologi-vejleder og mindfulness-instruktør - UCC via ’At Work’ 

 
2013/14  ’Vejleder i brug af musik som miljøtiltag inden for ældreomsorgen’ v. Audun Myskja 

 
2013 ’Regressionsterapi’ v. Rud Grandt 

 
2007 ’Enhedsterapi’ v. Audun Myskja 

 
1993-2004 Folkeskolelærer, Haslev Seminarium (Linjefag: Musik, dansk, geografi og religion) 

 

Relevant erhvervserfaring:   

2015 – 2018 CLAVIS sprog & kompetence - Projektkoordinator, FVU-konsulent og kursusleder  

 

- Projektudvikling og koordination samt daglig ledelse med alt hvad dette indebar af: 

 

• Planlægning og senere evaluering med diverse samarbejdspartnere, kommuner, sagsbehandlere, 

fagskoler og lærere, virksomheder, mentorer og deltagende borgere. 

• Daglig ledelse og processtyring mht. budgettering, timeforbrug, uventede hændelser og 

konflikthåndtering, løbende skriftlig tilbagemelding til de enkelte sagsbehandlere mm. 

• Mundtlig, skriftlig og personlig opkvalificering af deltagerne samt introduktion til og briefing af 

virksomhedernes mentorer 

• Virksomhedskonsulentfunktion, opsøgende virksomhed i forhold til de deltagende borgere. 

• Introduktion til deltagerne af arbejdsmarkedet/branchers forhold og forventninger 

• Håndholdt mentorfunktion i forhold til projektdeltagerne, for at optimere deres succes i forhold til 

gennemførsel. 

 

- Opsøgende arbejde i forbindelse med det gratis FVU-tilbud til virksomheder og private 

- Undervisning fortrinsvist i dansk, men også i digitalisering 

 

 

2013 – 2017: Mind the Soul - Ejer, terapeut. Vejleder, foredragsholder mm.  
 

- terapi, individuelt eller gruppevist, foredrag, workshops eller kurser, alt sammen med fokus på at 

rykke folk tættere på et meningsfyldt og godt liv, med brug af forskellige terapeutiske redskaber og 

hjælp til en god portion selvindsigt. 

 

Yderligere arbejdsopgaver i Mind the Soul-regi: 

 

Faglig vejleder ved kommunalt afholdte mini-demenskonferencer 

Foredrag og rådgivning omkring den personlige udvikling, det gode ældreliv og demens mm. 

Inspirationsoplæg for Faxe Kommunes aktivitetsmedarbejdere 

Vejledningsforløb og udviklingsprojekt, Grøndalshusene, Faxe Kommune 

Censor ved eksaminer i tværfaglige projekter ved UCL, Odense 
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Fag-ekspert i musikbaseret miljøbehandling i forhold til OK-Fonden, Odense Kommune og 

Marguriettens Venners projekt ’Byen for livet’ 

 

 
2015 Næstved Sprog og Integrationscenter - Underviser  

 

- Underviste fortrinsvist på Danskuddannelse 1, med fokus på alfa-kursister med forskellige sproglige 

vanskeligheder 

 

  
2014  Projekt ’Hurtigt i arbejde’ sammen med AOF - Underviser og motivator 

 

- Undervisning i CV- og ansøgningsskrivning, personlig vejledning/coaching, stresshåndteringskursus, 

undervisning i jobsamtale-teknik, visualisering mm. 

 

 
2013 – 2014 AOF-center Sjælland Syd, Nyk.F. - Ordblindeunderviser  
 

- Undervisning i dansk, engelsk og matematik, samt en uofficiel mentor-funktion i forhold til 

uddannelse og arbejde hos kursister 

 

 
2006 – 2013 Holmebækskolen, Køge Kommune - Underviser, international koordinator 

 

- Undervisning i almindelige og specialklasser i dansk, musik, engelsk, samfundsfag, historie, 

kristendom, religion, drama 

- Klasselærerfunktion 

- opsatte flere musicals og teaterforestillinger 

- var international koordinator og stod for det internationale samarbejde 

  
 
2003 – 2006 Svalebækskolen, Haslev Kommune - Underviser og støtteperson 

 

- Undervisning i dansk, musik, billedkunst, drama og selvforsvar.  

- Klasselærerfunktion 

- Tilsynsførende i musik og teater/dramaansvarlig. 

- Opsatte flere musicals og skolekoncerter 

- støtteperson for en dreng med ADHD 

 

1992 – 93  Haus Sonne, Rudolf Steiner børnehjem i Saarland, Tyskland - praktikant 

  

- Arbejde i både voksen bofællesskab, på børnehjemmet og i børnehjemmets skoleafdeling 

 

 

( Se evt. bilag 2 for referencer) 
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Yderligere information:  

Jeg er bosat i Næstved kommune sammen med min mand, og er vant til at operere i flere kommuner, 

udover Næstved, også Faxe, (hvor jeg er født og vokset op), Vordingborg, Guldborgsund og Ringsted. Jeg 

holder meget af min lille bil, der kan bringe mig rundt til de helt rigtige steder, mennesker og virksomheder. 

Jeg arbejder med individuel og gruppebaseret undervisning, såsom workshops, foredrag og kurser. Jeg 

foretager tit opsøgende arbejde, hvor det oftest er en til en, og hvor jeg får stillet min nysgerrighed 

angående andre mennesker, virksomheder, sociale interaktioner, arbejdsgange, fag-områder m.m. 

Når jeg ikke arbejder, går jeg til yoga og pilates eller hygger mig sammen med min mand på cykelture i 

smukke egne, besøger familie og venner, læser gode bøger, ser interessante TED-talks, spiller musik og 

synger, tegner eller laver frivilligt arbejde, bl.a. indenfor Røde Kors(Integration og besøgstjenesten), 

Venligboerne og hvem der måtte trænge til hjælp. Mine tre store børn og deres liv og hverdag betyder 

selvfølgelig også meget for mig, selvom de allerede er fløjet fra reden, og har travlt med deres eget liv alle 

mulige steder. 


