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Andreas er uddannet kandidat i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet. Han har erfaring
Andreas er uddannet kandidat i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet. Han brænder for
med brugerinddragende metoder, som skaber nye lokale fællesskaber og netværk. Hans viden om
brugerinddragende metoder, som skaber nye lokale fællesskaber og netværk. Hans interesse for
samspillet mellem kultur, historie og politik og menneskers hverdagsliv, informerer hans arbejde med
samspillet mellem kultur, historie og politik og menneskers hverdagsliv, informerer mit arbejde
workshopfacilitering, undervisning, analyse og inddragende design. Andreas er erfaren i at facilitere
med workshopfacilitering, undervisning, analyse og inddragende design. Hos arki_lab har Andreas
brugerinddragende processer og arbejde med både kvantitativ og kvalitativ metode, hvor han laver analyser,
arbejdet med brugerinddragelse, udvikling af byrum og evaluering af involveringsprocesser på
der bidrager til udviklingen af byrum med fokus på borgere og brugeres behov. Hos arki_lab arbejder
både et strategisk og konkret niveau. Han er passioneret for at skabe løsninger med mennesket i
Andreas med hele processen rundt om brugerinddragelse - fra at facilitere workshops og behandle data til
centrum, der kan holde i mange årtier.
at konceptudvikle, lave strategisk planlægning og evaluere involveringsprocesser. Andreas er netop flyttet
til Aarhus og vil fremadrettet have en stor rolle på alle vores projekter i Jylland.
ERHVERVSERFARING
2019-

Urban Studio Tutor: DIS | København, DK

2017-

Etnolog: arki_lab ApS | København, DK

2015-18 Frivilligkoordinator: Herberget på Hillerødgade | København, DK
2013-14 Lærervikar: Randersgade Skole | København, DK
2013-14 Pædagogmedhjælper: Børnehuset Skt. Jørgensbjerg | København, DK
2011-12 Frivillig Lektiehjælp: Dansk Flygtningehjælp | København, DK

UDDANNELSE
2017-20 Kandidat i Europæisk Etnologi: Københavns Universitet | København, DK
2014-17 Bachelor i Europæisk Etnologi: Københavns Universitet | København, DK
2013

Vestjyllands Højskole | Ringkøbing, DK

2011-12 Grundkursus, snedkeruddannelsen, KTS
| København, DK

UDVALGTE PUBLIKATIONER
2019

THE CITY AS A CLASSROOM - Designing for outdoor learning | København, DK
Bogen kaster lys over, hvordan man skaber og arbejder med udendørs læringsmiljøer.

2017

”UDESKOLE” PÅ NØRREBRO | København, DK Rapport om muligheder og udfordringer for at
integrere udeskole på lokale skoler på Nørrebro.

MALMÖ | Malmö, SE, 2021
Klient: Malmö Stadt Rolle: Projektleder
Vi udførte i samarbejde med Malmö Kommune og trafikselskabet
Skånetrafiken en stor behovsanalyse blandt brugerne på seks af Malmös
centrale stationer. Projektet gav kommunen indblik i nye metoder til
dialog med byens borgere. Den efterfølgende rapport bliver en del af
vidensgrundlaget for at udvikle den kollektive trafik mange år frem i tiden.
ØRESUNDSKOLLEGIET TAGTERRASSE | København, DK, 2021
Klient: Øresundskollegiet Rolle: Projektleder og bygherrerådgivning
Efter flere års samarbejde med Øresundskollegiet, hvor vi har bistået
med konceptudvikling og fondsøgning, resulterede det i en bevilling
fra VILLUM FONDEN til anlæg af en stor tagterrasse. Vi hjalp kollegiet
med udvælgelse og kontrahering med totalrådgiver og efterfølgende
bygherrerådgivning.
DET ØSTLIGE AALBORG BYDELSPLAN | Aalborg Kommune, DK, 2021
Klient: Aalborg Kommune Rolle: Analyse og projektdesign
Som ansvarlige for fordebatten til en bydelsplan for det østlige Aalborg,
tilrettelagde vi inddragelsen og faciliterede borgermøder og workshops
forskellige steder i det østlige Aalborg. Seks skoleklasser fik udleveret
undervisningsmateriale og brugte vores værktøj ArkiCity undervejs.

BYENS HUS Masterplan | Gentofte, DK, 2021

UDVALGTE PROJEKTER

Klient: Gentofte Kommune Rolle: Kvalitativ og kvantitativ analyse
I foråret 2021 udarbejdede arki_lab en masterplan for Byens Hus i
Gentofte. Masterplanen indeholder en disposition af faciliteterne og
funktionerne i bygningerne og udendørsområdet samt en strategi
for wayfinding og en plan for realisering og implementering af
visionen.
ACADEMIC LEARNING IN THE URBAN SPACE | København, DK, 2019
Klient: Danish Institute for Study Abroad Rolle: Projektleder
DIS - Danish Institute for Study Abroad ønsker at styrke deres profil
omkring experimental learning. Gennem kvalitative og kvantitative
metoder var jeg med til at kortlægge deres nuværende brug af byen som
læringsrum, samt at udvikle anbefalinger og analytiske greb, der kan øge
denne praksis.
BYENS HUS | Gentofte, DK, 2019
Klient: Gentofte Kommune Rolle: Inddragelsesfacilitator
Gentofte Kommune har sammenlagt alle ungdomsklubber under ét
tag i Byens Hus. arki_lab har faciliteret workshops med de unge, for at
have dem med på råd om hvilke aktiviteter og funktioner, mv. der skal
til, for at omdanne de gamle rammer til et involverende og engagerende
ungemiljø.
ØRESUNDSKOLLEGIET | København, DK,2019
Klient: Øresundskollegiet Rolle: Projektleder
På Øresundskollegiet har vi skabt en helhedsorienteret plan for
kollegiets udendørsarealer. Det har blandt inkluderet arbejde med
kollegiets affaldsløsninger og inddragelse af kollegiets beboere. Vi har
arbejdet med grønne tiltag og kollegiets tagterrasse.

ORDRUP GYMNASIUM | Gentofte Kommune, DK, 2019
Klient: Ordrup Gymnasium Rolle: Projektmedarbejder

