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Email: inga1956@gmail.com
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UDDANNELSER







Rudolf Steiner læreruddannelse i England 1979
Lærer i dansk som andetsprog 1985
Eksamineret kunstterapeut ved Institut for Kunstterapi 1991
Uddannelses- og erhvervsvejleder 2000
Interkulturel vejledning/coaching 2008
FVU diplomuddannelse 2009-10

UNDERVISNINGSERFARING






























Eget sprog firma Intensive English 1981-84
AIS Sproglaboratoriet i Esbjerg (engelsk) 1981 – 1985
Dansk Flygtningehjælp i Varde (dansk) 1985
Billeshave Integrationscenter DFH 1986
Sprogcentret AOF siden 1986 – dansk og engelsklærer
Vollsmose i 7 år, Integrationshuset fra 2000, undervisning og vejledning, samt praktikansvarlig
Lilleskolen for Voksne (drama) 1991 – 1993
Gæstelærer på AOF`s EU projekter (musik, maling, vejledning) 1994 og 1995
Gæstelærer på Kunstskolen for voksne udviklingshæmmede i Kbh.1995
Gæstelærer som kunstterapeut i Rhode Island, USA i 4-6 uger i tiden 1991 til 1994
Lærer/vejleder på Det multikulturelle kvindeprojekt i Projekternes Hus, i Vollsmose og Int. Hus
Faggruppeleder for alfagruppen 1995 - 1997
Initiativtager og igangsætter af kursisternes skoleblad ” Kulturmødet,” den årlige kulturdag,
temadage, sportsdag og det første kursistråd, 2000-2007.
Arbejdede med 3 projekter for kvinder på Internationalt Hus og i Vollsmose, samt dansk undervisning
på et højt niveau ved AOF; Odense.
Højskolelærer på Båring højskole hvor jeg underviste kinesere i engelsk, udlændinge i dansk, kultur,
og sang 2004-05
Hjemmeundervisning af traumatiserede voksne med særlige behov
2005 dels ansat på Parshank Seers Multikulturelle kvindeprojekt, på AOF og på Båring Højskole
Rehabilitering Center for Torturofre fra april 2006 hvor jeg har startet danskundervisning for
traumatiserede flygtninge. Værkstedserfaring fra august 2007-09.
Undervisning i sang og musik og maling på AOF projekter for danskere på sygedagpenge fra jan.-aug.
2006
Dansk undervisning på Stjerneskud og Det Multikulturelle kvindeprojekt i 10 år
Freelance danske/engelske kurser for International Communication i 2007
Dansk/kultur undervisning for unge udvekslingsstuderende og universitetsstuderende i 2007-2008
Ansat på projekt for sen ankomne unge mellem 17-19 år på Kerteminde Ungdomsskole 2007 - 2008
Dansk/engelskundervisning på Assens Ungdomsskoles projekt for 15-17 årige 2008
Andebølle Ungdomshøjskole (undervisning i dansk for nepalesere og kinesere) 2008
Individuel undervisning i engelsk (eksamens forberedelse til gymnasieelever) 2008
Specielt tilrettlagte sprog kurser og undervisning på dansk og engelsk.
Ansat ved Janus Integrator fra 1 marts 2009 som FVU lærer på SOSU, og Sprog og Praktik
Trans-Nations starter 2009

UDGIVELSER




Formtegning i alfa undervisningen (Indvandrerundervisnings Skriftserie)
14 Danske sange (hæfte med syng-med bånd) i samme serie
Billeder (egne fotos) materiale til mundtlig inspiration i undervisningen

KURSER













Efteruddannelses kurser i kunstterapi
NCBI i England i 1995 (formidling/ konfliktløsning )
NCBI i USA i 1997 (Prejudice Reduction )
Deltagelse i projektet Interkulturel kompetence og kommunikation
Autonomi i undervisning
Efteruddannelse i vejledning
Pædagogisk IT-kørekort 2003
Fleksible læringsmiljøer og individuelle læringsplaner 2003
Pædagogisk IT-kørekort 2003
Unge og voksne traumatiserede kursister i danskundervisningen 2007
Sprogindlæring gennem praktiske aktiviteter 2007
Vejledning 2008

KUNST




Egne udstillinger med akvarelbilleder, silkebilleder og fotoer
Censurerede udstillinger VKF
Kunstterapeutiske kurser og workshops for børn og voksne

MUSIK












Jeg spiller guitar, skriver egne tekster og sange
Jeg har udgivet 1 LP, 2 bånd og 3 CDer
duo ” Vølund/Thommessen ”
Jeg har skrevet musik til Michael Endes musical ”Gøglernes Eventyr” 2001
Spiller i duoen Basiru og Inga se www.basiru-inga.com
CD-KOUMA udgivet i januar 2007 sammen med den gambianske coraspiller Basiru Suso.
Nomineret til Danish World Music Award 2007 med CDen KOUMA
Skriver musik til digte på dansk skrevet af voksne torturofre
Og til digte på engelsk af digteren Boipelo fra Lisoto
Interview i finsk TV ”alt ljus på” Inga C. Thommessen 2008
CD i Finland juli 2009 med Lasse Mirsch

FRIVILLIGT ARBEJDE



Kontaktperson for Røde Kors besøgstjeneste for ældre personer med anden etnisk baggrund
Freelance vejleder for unge med interesse i uddannelse i udlandet

FRITIDSINTERESSER


Svømning, kulturelle aktiviteter, og rejser til udlandet

Jeg er 53 år, født i London af en amerikansk mor og en norsk far. Min far var norsk ambassadør i
følgende lande: England, USA, Brasilien, Japan, og Finland, hvor jeg derfor også har boet. De sidste 28 år
har jeg dog boet i Danmark. Jeg er dansk statsborger og bor i Odense. Jeg har 2 voksne børn og 3
børnebørn. Jeg har engelsk som modersmål, behersker dansk, norsk, svensk, og kan klare mig på japansk.
Jeg har undervist voksne udlændinge i dansk og i engelsk i 28 år.

