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Arbeten: 

Skolledare  
Glömstaskolan i Huddinge (2017-), biträdande rektor, Tf rektor 170825-171231, Rektor 180102-190106, bitr 

rektor 190107-190331. 
Lärare  
Glömstaskolan i Huddinge (2015-2017), nystartad kommunal skola dit rektor handplockat en handfull 

pedagoger i syfte att pröva nya vägar och bygga upp något som kan bli till ett flaggskepp i skolsverige. 
Förstelärare 2016. 

Skapaskolan i Huddinge (2013-2015), en nystartad Friskola där jag var förste anställda lärare som var med 
och byggde upp verksamheten från start. Klasslärare 1-5, alltiallo, verksamhetsutvecklare med tänkt 
övergång till förstelärarskap. Handledare för lärarstudent.   

Vasaskolan i Djursholm (2012-2013), Danderyd. Klasslärare och mentor för en klass i år 5, med 
undervisning i alla tre femmor i Sv, So, No (kompanjonlärarskap med behörig lärare). Handledare för 
lärarstudent.  

Fruängsskolan, Stockholms stad – klassföreståndare (minst halvtid), fd resurslärare och IT-pedagog mellan 
1998-10-19-2012-08-12. Nätredaktör för www.fruangensskola.stockholm.se 2002-2006. Projektledare 
för kursplanearbete, marknadsföringsbroschyrer, cd-skivor, skolutvecklingsgrupp mm. Har varit fackligt 
ombud på olika nivåer (se föreningsuppdrag nedan). Basgruppsledare för en grupp VFU-studenter 
(2006-2009), handledare för lärarstudenter. 

Föreläsare och seminarieledare: över 350 föreläsningar och seminarier sedan 2002; Lärarverklighetens 
hantverk, Arbetsro – hur då?, Lärares yrkesetik, Orka och utvecklas som lärare, Hur kan vi bidra till att 
våra barn lyckas? Skolforskning – what’s in it for me? Lärmiljö för varje elev... Arrangör av Edcamp och 
Pedagogisk Pub.  

Författare till boken "Välkommen till verkligheten - en lärarintroduktion", Förlagshuset Gothia 2002. Några 
nya böcker har varit på gång. 

Redaktör och projektledare för det elektroniska nyhetsbrevet Lärarnyttigheter, ekelunds förlag – 
www.gleerups.se/ekelunds (2006-2007) 

Frilansskribent (forsknings- och arbetsmiljöartiklar/notiser tidningen Skol-Nytt, Gleerups 
Kompetensutveckling 2006-2008), tidningen Pädagogik (2012) mm  

Studerandeombud för Lärarnas Riksförbund i Stockholm och Södertörn (1998-06-01 - 2004-01-31). 
Vik Regionalt Yngreombud Lärarnas Riksförbund (2003-02-03 - 2003-09-19), Rekryteringsombud 2009. 
Arbeten mellan studier, militärtjänst och högskola (som längst ett drygt år):  

Kida data AB (data & elektronik).  
Arno Holm AB (diverse uppgifter på en matgrossist; lager, köra lastbil och budbil, butik).  
OMI food AB (starta butik).  
Hade under en kort period ett aktiebolag tillsammans med en kompanjon (dataservice). 

Militärtjänst 12 månader, Motormekaniker på ubåt. Uttagen till officersutbildning. 
Tillfälliga arbeten som hyllmontör (Arkibra), systemerare (Aero Travel), båtsman (Kryssarklubbens 

seglarskola), dansinstruktör, kursledare för Lärarhögskolans kurs i Grundläggande datoravändning, 
konferens- och seminarieledare i olika sammanhang mm. 



Sociala media mm 

Bloggar pedagogstockholmblogg.se/mblixt (2009-2012), lrbloggar.se/magnus (ht 2009-), 
lrbloggar.se/forskarbloggen (2011-2016), blixtgordon.se (2016-), glomstaresan.pedagoghuddinge.se 
(2015-). Gästbloggar, skrivit krönikor och intervjuats i olika media – se blixtgordon.se.   

Mycket aktiv på Twitter (6250+ följare, har också byggt upp så Glömstaskolan snart har 2000 st, har även 
Edcamp_se och PedaLäsLyft. Delvis aktiv på Facebook, LinkedIn, Instagram mfl plattformar.  

Utbildningar & kurser: 

Rektorsutbildning påbörjad ht 2017, Uppsala Universitet. 
Grundskollärarexamen 1-7 So vid Lärarhögskolan i Stockholm december 1997.  

Fördjupningar: Samhällskunskap, Massmedia, IT & Media, Läs- och skrivinlärning, 
Ledarskap/samverkan i ett kunskapsföretag.  

Examensarbete: Klasstorlekens betydelse för resultaten. Legitimerad lärare Sv/So 1-7. 

Fristående kurser Södertörns högskola:  
Handledarutbildning VFU-studenter 7,5hp 

Fristående kurser Uppsala Universitet:  
Pedagogik med inriktning mot skolutveckling & utvärdering 10p,  
Pedagogik med inriktning styrning & utvärdering 10p, 
Pedagogik med inriktning mot kompetensutveckling 10p  
Lärande, organisationskultur och grupprocesser 5p, 
Administrationsteori och skolekonomi 5p,  
Ekonomisk historia 10p, 
Språket - individen - samhället 5p,  
Läs- och skrivinlärning 5p,  
Dinosauriernas tidsålder 5p,  
Människan & Naturen 5p,  
Politisk Antropologi 5p (ej avslutad) 

Fristående kurs Stockholms Universitet:  
Religion och kulturutveckling 8p. 

Fristående kurser Lärarhögskolan i Stockholm:  
Datorn som arbetsredskap i specialundervisning 5p,  
Samtalsmetodik - utvecklingssamtal och studiehandledning 5p. 
Arbetslagsvision 3p. 

Fristående kurser Teologiska Högskolan:  
Mänskliga Rättigheter 5p,  
Yttrandefrihet 5p (ej avslutad). 

Gymnasium 4 år Teknisk linje, inriktning Tt (Teleteknik = elektronik & datorer), Rudbecksskolan Sollentuna 
 

Utbildningar inom Stockholms stad 
Hägerstens ledarprogram "ledare för framtiden" (2001-09-14 - 2002-12-09) 
Stockholms stads utvecklingsprogram för unga (2002-09-26 - 2004-02-26) 
Stockholms stads mentorprogram för unga (2004-11-20 - 2005-12-07) 
Arbetsmiljöutbildning (2 heldagar 2004) med Previa, Kompetens att möta alla barn (12 halvdagar 2006-

2007), PIM 1-3 (2011) 
 

 



Utbildningar inom Lärarnas Riksförbund: 
Samtalsledarutbildning vid Mitthögskolan 3 dagar samt uppföljningsträffar 4x2 dagar. 
Pressutbildning 2 dagar. Medieutbildning 1 dag. 
Lokalombudsutbildning 1-5, Studerandeombudsutbildningar. Biträdande förvaltningsombudskurs. 
Förvaltningsombudskurser/seminarier. Kommunombudsutbildning steg I-III (3 + 3 + 5 dagar). 
Seminarieledarutbildning ”Yrkesetiska principer” 2 dagar. Vidareutbildning inkl Självvärdering 2+2+2 

dagar, där jag även varit med och genomfört utbildningen två gånger..  
 

Utbildningar inom Folkdansringen/Ungdomsringen och Svenska Kryssarklubben:  
Ledarutbildning för Barn- och Ungdomsledare i folkdans (138h),  
Båtsmansutbildning och ledarutbildning vid Kryssarklubbens seglarskola. Skepparexamen. 
 

Förenings/förtroendeuppdrag mm: 

Lärarnas Ansvarsnämnd, ordinarie ledamot utsedd av regeringen för en period om 3 år (2012-2015), med 
förlängning av ny regering (2015-2016).  

Lärarnas Riksförbund: ledamot kongress 2016 & 2012, mötespresidium Förbundsråd 2012, ledamot av 
Lärarnas yrkesetiska råd (2007-2012), adjungerad till Forum för utbildningsvetenskap & lärarutbildning 
(2010-) förvaltningsombud/områdesombud (2004-2012, motsvarar kommunombud i en kommun med 
35 000 invånare och 87 LR-medlemmar), biträdande förvaltningsombud (2001-2003), lokalombud vid 
Fruängsskolan (2001-2004, 2010-2012), biträdande lokalombud (1999-2001, 2004-2005). Suppleant i 
distriktsstyrelsen LR Stockholm (2002-2005), suppleant till kongress 2004, adjungerad till Klass- och 
speciallärarföreningens styrelse som representant för 1-7-lärarna (2001-2005). 

Lärarpanelen Skolporten (2006-), drivande bland de 8-10 lärare som utser ”lärarnas favoriter” bland nya 
avhandlingar inom skolforskning. Nuvarande ålderman som var med från början.  

Sollentuna kommun, Barn- och Ungdomsnämnden: Ersättare (2012-2015), Ledamot (2015-2018), ersättare 
AU (2016-2018), Utbildningsnämnden: Ersättare (2019-) 

Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé (89 lägenheter): Ledamot i styrelsen för (2002-), med särskilt ansvar 
för fastighetsskötsel (2003-2010), sekreterare (2005-2009), ordförande (2010-) 

Föräldrakooperativa Förskolan Kotten, vice ordförande (2010), ordförande (2012-2016) 
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (numera Svenska Folkdansringen): Sammankallande i 

riksorganisationens Dans och musiksektion och därmed ledamot i riksstyrelsen (2000-2004). 
Huvudledare för "Stipendiatgruppen" - ledarutbildning för nästa generations (ålder 15-25 år) ledare inom 
organisationen (4 omgångar), ledamot i Dans- och Musiksektionen (1998-2000), Vice ordförande (1993-
2000) i Ungdomsringen Stockholm, redaktör för tidningen Distriktsbladet (1989-1997), många 
projektuppdrag av olika slag (nätredaktör, arrangera olika utbildningar, kurser & konferenser, festivaler, 
Ungdomsringens/Bygdekulturens dag på Skansen, skivproduktioner, dansföreställningar mm). 
Konferencier vid polskmärkesuppdansningen 2007. Projektledare för ledarutbildningar (9st 2009-2011)   

Sollentuna folkdansgille: Ordförande (2005-2010), vice ordförande (2004-2005), projektledare för en mängd 
olika projekt, dansledare och ledare för dans kring midsommarstång (2002-) 

Patientföreningen Carpa: Sekreterare och redaktör för Carpa-Bulletinen (2006-2008) 
Studeranderepresentant i Institutionsstyrelsen för Sam/Hum på Lärarhögskolan i två år, studentrepresentant 

i Praktikgruppen (där vi bl a reviderat kursplaner) i tre terminer. Initiativtagare och f d styrelseledamot i 
föreningarna Sollentuna Public Computer Association, Rudbecks Unga Forskare samt Rudbecksskolans 
Naturvetenskapliga och Tekniska förening. Kassör för NT-show 1989.  

Utsedd till ”Årets Samverkare” av Föräldraalliansen 2015 ”För förtrolig samverkan”.  

Familj: 

Gift med Ann-Charlotte sedan 2003. Har självklart varit föräldraledig med våra döttrar, Moa (2003) Isa (2005) 
samt Nea (2010). 

Har och håller ett brett och aktivt nätverk med släkt och vänner, kollegor, kamrater och kontakter. 


