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Dansk medborgare

Webbaserad iterativt
undervisningsmaterial

E-post: malene.schmidt@pheit.se

Utbildningspolitik
Globala frågor
Jag är en erfaren seminarieanordnare och gymnasielärare som har arbetat med globala frågor i
danska, svenska och IB (International Baccalaureate) skolsystemet sedan 1997.
I perioden 2012-2015 deltar jag i utvecklingen av den webbaserade plattformen I-Use.eu (I Use
statistics in education, ett EU finansierat projekt).
Jag är utbildad kulturgeograf i botten och har också undervisningsbehörighet i spanska.
Som personliga egenskaper är jag drivande, pragmatisk men också reflekterande så nya vinklar på
globala utmaningar ser dagens ljus. Aktualitet och engagemang är nyckelord för mig. Jag har
huvudsakligen arbetat med engelska som arbetsspråk i en interkulturell kontext men pratar också
flytande danska, svenska och spanska.

Tidsperiod, uppdrag och anställning

2012-2015

Eu projekt för att utveckla webbaserad
undervisning
I-Use.eu (I Use statistics in education) er ett EU
finansierat projekt som jag driver tillsammans med
partners från Danmark, Storbritannien, Bulgarien,
Grekland och Belgien. Huvudsyftet är att utveckla en
interaktiv webbaserad plattform för undervisnings- och
kursmaterial. Plattformen utvecklas iterativt och planeras
färdigt vid utgången av 2015.

EU finansierat projekt

2014-

Styrelseledamot i S-2000
I mars 2014 blev jag invald i styrelsen för S-2000 som är
en av landets mest aktiva socialdemokratiska föreningar.
Föreningen ordnar frukostmöten en gång i veckan med
färgstarka och självständigt tänkande politiker. S-2000
bjuder också in forskare, författare och
kulturpersonligheter
https://www.facebook.com/pages/S2000/515800881794174?fref=ts

Politiskt Uppdrag

2011-2014

Internationella seminarier
I 2011 blev jag sammankallande för
Socialdemokraternas Internationella Utskott i Huddinge
kommun och ansvarade för seminarier av hög kvalitet
med forskare, opinionsbildare, journalister m.m. för
allmänheten och medlemmar om aktuella internationella
frågor. Jag har varit huvudarrangör av seminarier
rörande bl.a. den Arabiska Våren och Mediebilden av den

Politiskt Uppdrag
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afrikanska kontinenten.
Sedan november 2011 deltar jag även i partidistriktets
internationella utskott.
2010-2011

Uppdaterad statistik till undervisning i gymnasiet
I december 2010 utvecklade jag tillsammans med en
dansk kollega ett interaktivt undervisningsmaterial
www.worldstat.com på engelska.

Pheit AB

2010-

Ekonomiansvarig på Pheit AB en dag i veckan

Pheit AB

Politiska Uppdrag
Sedan 2010 är jag S-ledamot i Förskolenämnden i
Huddinge kommun samt med i den politiska
referensgrupp som jobbar med den övergripande
kvaliteten inom all utbildning i kommunen.

Huddinge Kommun

2006-

Engelskspråkig gymnasielärare
Tillsvidareanställd sedan januari 2006 på Stockholm
International School som engelskspråkig gymnasielärare
i geografi och Theory of Knowledge på IB programmet
(International Baccalaureate).
Sedan 2012 koordinator för FN rollspelen på skolan.
Från 2006 - 2010 ämnesansvarig för Humanities med
ekonomiuppföljning och ansvar för skolevenemang.

Stockholm International
School

2007-2010

Fortbildning
Studerade Folkmordens historia under hösten 2007 och
kursen om Religion, politik och terrorism på Södertörns
Högskola under hösten 2008. Från januari 2010 till juni
2010 delvisst tjänstledig för att studera, Politisk retorik,
Quantitative Research Methods samt Praktisk
projektledning på Södertörns Högskola och Stockholms
Universitet.

Södertörns Högskola

2005

Flytt till Sverige
I januari 2005 gick flyttlasset från Danmark till Sverige.
Anställd på Fryshusets Kunskapscentrum som lärare i
geografi. Vikarie på Skogåsskolan i Huddinge.

2002-2004
Danmark

Geografilærerforeningen
Styrelseledamot i Geografilærerforeningen i Danmark.
Samarbetade med lokala politiker om gymnasiereformen
i samband med den danska kommunalreformen.
Ansvarig för fortbildning och kompetensutveckling för
geografilärare på gymnasier och Komvux. Kontakt till
universitetet och högskolor i samband med den
praktikbaserade delen av gymnasielärarutbildningen.

Geografilærerforeningen

2001-2002
Danmark

Kurs i Digital Undervisningsmaterial
Ettårig kurs i utvecklingen av digitalt utbildningsmaterial
(med verktyget toolbook)

Frederiksborgs Amt

2000-2004
Danmark

Netla.dk
Styrelseledamot i föreningen Netla, Nätverk för
Latinamerikastudier i Danmark. Ekonomi- och
pressansvarig. Anordnade i 2000 ett internationellt
forskningsseminarium om sociala rörelser i Latinamerika.

Netla
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1997-1998
Danmark

Lärarutbildning
Pædagogikum i Danmark.
(Teoretisk och praktisk gymnasielärarutbildning för
gymnasiet och HF (Komvux))

Undervisningsministeriet
i Danmark

1997-2004
Danmark

Gymnasielärare
Anställd på Birkerød Gymnasium som gymnasielärare i
geografi och spanska på International Baccalaureate och
det danska programmet för gymnasiet och HF (Komvux).
Dessutom har jag under åren jobbat med
utbildningsfrågor inom länet.

Birkerød Gymnasium

1996-1997
Danmark

English Proficiency
Årskurs i Cambridge Proficiency in English

Cambridge English

1995
Danmark

Flytt till Danmark
Hösten 1995 flyttade vi från Sverige till Danmark, jag
jobbade som grundskolelärare och på en folkhögskola
för vuxna samt var styrelseordförande i vårt
”bofælleskab”, Blikfanget med ansvar för bokföring och
ekonomi.

Birkerød Gymnasium

1993-1995
Sverige

Biståndshandläggare
Anställd på Caritas Sverige, som
Latinamerikahandläggare med ansvar för lokalgrupper av
frivilliga i hela Sverige samt för att koordinera
utvecklingsprojekt i Latinamerika. Samtidigt anordnade
jag ett seminarium om utbildningens roll i den nationella
utvecklingen på den Internationella Amerikanist
Konferensen i Stockholm.
Representerade Caritas Sverige på det sociala toppmötet
i Köpenhamn mars 1995.

Caritas Sverige

1993
Sverige

Latinamerika-Institutet vid Stockholm Universitet
Anknuten till LAIS (Latinamerika-Institutet vid Stockholm
Universitet), där jag fram till december skrev på min
Masteruppsats om utbildningssystemets roll i
demokratiseringen av Chile.

LAIS

1993
Danmark

Avslutade en Master i Kulturgeografi vid Geografiska
Institutet, Köpenhamns Universitet.
Studentjobb på Fakultetens tidning.

Köpenhamns Universitet

1992
Danmark

I januari 1992 avslutade jag studierna i spanska, och fick
därmed undervisningskompetens i spanska på
gymnasienivå.
Under våren 1992 var jag i Amsterdam på ett 5
månaders studieuppehåll vid CEDLA (Centre for Latin
American Research and Documentation).

Köpenhamns Universitet

1993

Masterexamen i Kulturgeografi och spanska

Köpenhamns Universitet

1998

Lärarbehörighet till gymnasiet

Undervisningsministeriet
i Danmark

Utbildning
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Språk
Språk:

Modersmål

Svenska
Danska

Flytande

God

X
X

Engelska

X

Spanska

X
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Grundläggande

