Charlotte Staal

curriculum
vitae

lottestaal@gmail.com
29 80 96 27
www.lotte-staal.dk

Nuværende beskæftigelse
Siden juni 2008:
Freelance med eget konsulentfirma Socialkonsulent Lotte Staal
Jeg løser opgaver iht. til serviceloven §54, udfører samspils- og observationsundersøgelser og løser opgaver som
samværskonsulent. Jeg har pt. opgaver for 10 forskellige kommuner på Sjælland og i Hovedstadsområdet. Tidligere har jeg haft
en del opgaver som kontaktperson og ungdomssanktionskoordinator. Derudover tilbyder jeg familie-, individuel- og parterapi gerne i klientens eget hjem, ellers har jeg lokaler til rådighed.

Tidligere beskæftigelse
Januar 2007 - maj 2008

Pædagogisk konsulent. Ungeafdelingen, Hillerød kommune
Konsulentarbejde primært omkring fritids- og ungdomsklubber, sekundært i forhold til den
resterende del af ungeafdelingen: 10. klassecenter, ungekoordinering, opsøgende arbejde og
målrettede projekter

Maj 2001 - januar 2007

Opsøgende gadeplansarbejder. Det flyvende korps, Herlev kommune
Arbejde med de problematiserede unge med udgangspunkt i relationer. Vi arbejdede
opsøgende og kontaktperson-orienteret. Jeg varetog primært kontakten til de
problematiserede piger og havde flere pigegrupper

August 1997 - maj 2001

Leder. Børnehuset Hyldemosen, integreret daginstitution, Herlev kommune
Jeg startede som Souschef og blev leder efter ca.1 år. Jeg var med i opstarten af institutionen,
og bar derved en stor del af ansvaret for formuleringen af fælles mål og arbejdet med at nå
dem, - for udarbejdelse og implementering af strukturer og politik i relation til personale,
bestyrelse og overordnet på forvaltningsniveau. I ledelsesopgaven lå også ansvaret for den
pædagogiske ledelse og personaleledelse af 10 medarbejdere samt ansvaret for institutionens
drift og økonomi

December 1996 - juli 1997.

Socialpædagog. Spanager skole- og behandlingshjem, Ll. Skensved, Kbh. kommune

Sept. 1996 - dec. 1996

Opsøgende gadeplansarbejder (projektansættelse). Kristiansminde, Roskilde kommune
Projekt for kriminaliserede og misbrugende indvandre-drenge

Januar 1995 - august 1996

Opsøgende gadeplansarb. Blæksprutten, Avedøre Stationsby, Hvidovre kommune
Tværsektuelt opsøgende gadeplansprojekt for drenge.

Sept. 1994 - dec 1994

Socialpædagog (vikar). Støttecenter 5'eren, Roskilde kommune
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Uddannelse
Jan. 2009 - apr. 2014

●
●
●
Feb. 2005 - feb. 2006

Pædagogisk Diplomuddannelse, Projektledelse & Organisationsudvikling
CVU-STORK, Gladsaxe seminarium.
De seks moduler jeg blev eksamineret i var:
● Supervision og vejledning
● Gruppe - og organisationspsykologi
● Ledelse af forandringsprocesser
● Institutionen som udviklingsorienteret organisation
● Videnskabsteori og pædagogik
● Speciale: Organisationskulturel fusion

Feb. 2005 - dec. 2005

Formidlingsuddannelse
Københavns Pædagogseminarium i samarbejde med SPUK
Konsulentfirmaet SPUK lavede dette uddannelsesforløb for Københavns Pædagogseminarium
omhandlende formidlingsstrategier og netværksdannelses blandt socialarbejdere i arbejdet
med unge

Sep. 2003 - sep. 2004

Socialministeriets Ungeuddannelse
Københavns Pædagogseminarium

Aug. 1990 - aug. 1994

Socialpædagog
Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium

Kurser
november 2008

Uddannelsen som ungdomssanktionskoordinator
Servicestyrelsen

Okt. 1999 - feb. 2000

Voksenpædagogisk grundkursus
Københavns Socialpædagogiske Seminarium

26 mar. 1998 - 23 okt. 1998

Ledelseskursus /efteruddannelsesprojekt
Herlev kommune

Desuden talrige små kurser og temadage.
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Medlemsskaber
Dansk Psykoterapeutforening (MPF) - www.psykoterapeutforeningen.dk
Foreningen af Professionelle Støttepersoner - www.psforeningen.dk
Netværk for Socialarbejdere (Kaffeklubben)

Supervision
Supervision er en fast bestanddel af min praksis

Diverse
Har undervist på Københavns Pædagogseminarium, Hillerød Seminarium og Social- og
Sundhedsskolen.
Har givet oplæg på konferencer.
Figurerer i bogen ’Inden for rækkevidde’ af Poul Majgaard
Har været Social Worker på Roskilde Festivalen

