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Curriculum vitae

Anne Skjelborg
Uddannelse og efter- og videreuddannelser
2016-

Den Offentlige Proceslederuddannelse

2012

Kursus i evaluering for ansatte i uddannelsessektoren, EVA

2010

Den Offentlige Projektlederuddannelse, COK

2005

Mag.Art i Antropologi og Etnografi, Århus Universitet

2001

Kursus i pædagogik og formidling, UVM

1999

Kursus i uddannelsessociologi, UVM

Ansættelser
2012-

Ansvarlig for konferencer og events, COK

2009-2012

Udviklingskonsulent, COK

2006-2009

Freelance journalist, forsker og ekspert

2004-2005

Konsulentopgaver for Afdelingen for Antropologi, Aarhus
Universitet

1996-2001

Studievejleder, Aarhus Universitet

	
  

Udvalgte erfaringer
2012-2016: Borgerservicekonferencen
Den årligt tilbagevendende konference udvikles i tæt samarbejde med KL og
Borgerservice DK. COK er ansvarlig for det endelige program, markedsføring samt
ansvarlige for afholdelsen. Konferencen har mellem 160 og 200 deltagere
2012-2016: Økonomidirektørforeningens årsmøde
COK afholder hvert år årsmødet for økonomidirektørforeningen. Der er tale om et
eksklusivt to-dags arrangement med et program på et meget højt fagligt niveau. COK
er ansvarlig for alt fra programudvikling til kontakt og briefing af talere og
moderatorer, kontakt til konferencestedet samt for afholdelsen. Konferencen har 150
inviterede gæster.
2014-2016: Vejle Kommunes Innovationssommerskole
COK bistår Vejle Kommune i forbindelse med udvikling af kommunens årligt
tilbagevendende Innovationssommerskole som afholdes for ca. 400 deltagere.
2012-2016: Frivillighedskonferencen
I samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde står COK for udvikling og
afholdelse af en årlig tilbagevendende konference på frivillighedsområdet. COK er
ansvarlig for programudvikling, markedsføring, bookning af indlægsholdere og
afholdelse.
2011-2012: Sønderborg Kommune, Sundhed og Omsorg, Psykiatri og
Ældreplejen, evaluering af sygeplejens organisering
COK gennemførte for Sønderborg Kommune en evaluering af sygeplejens organisering
med henblik på at opstille anbefalinger til tiltag for at styrke den fremtidige
organisation. I evalueringen var der særligt fokus på sikringen af kontinuitet i
borgernes forløb, faglig og organisatorisk kvalitet, forebyggelse af uhensigtsmæssige
indlæggelser samt sygeplejens organisering i forhold til handikap og psykiatriområdet.
2011: E-læringskursus for Servicestyrelsen
COK vandt i 2010 opgaven for Servicestyrelsen med at udvikle et kursus om BPAordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) til handicappede, der skal fungere som
arbejdsgivere for deres personlige hjælpere. COK stod for projektledelsen i forbindelse
med projektet samt for research og kursusudvikling i tæt samarbejde med
Servicestyrelsen.
2010: Visions- og strategiproces for Ikast-Brande Kommune
COK gennemførte en visions- og strategiproces for det nyvalgte byråd i Ikast-Brande
Kommune. Baggrunden for processen var, at man i Ikast-Brande Kommune ønskede
en ny vision der kunne der kunne tjene som en fælles platform for byrådets arbejde.

	
  

I projektet fungerende COK som rådgiver og facilitator i forhold til både
strategianalyse og strategiudvikling.
2009: Kattegat Kommune, COK
Projektmedarbejder på COKs kursusforløb Kattegat Kommune som er et
uddannelsestilbud til samtlige af landets nyvalgte kommunalpolitikere. Arbejdet bestod
i revision af undervisningsmateriale, koordinering og planlægning af kursusforløb samt
løbende kontakt til eksterne samarbejdsparter.

