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Søren ”Noah” Nielsen (født 28. juli 1958)
Taffelbays Alle 6, 2900 Hellerup
Telf: 3940 0150
Mobil: 2082 2490
Mail: mail@noah2900.dk
Website: www.noah2900.dk



Uddannet folkeskolelærer i 1981 og har undervist børn, unge og voksne
uafbrudt lige siden - i alm. skolefag, merkantile fag samt IT
Nuværende job: underviser på Niels Brock (siden 1996) især i IT
Er gift med Pia, som er udd. pædagog og leder i en vuggestue




CV
1996
>nu

Fra sommeren 96: underviser på Niels Brock på et nystartet forløb HI
(Handelsskolernes Introduktionsforløb) samt aktivering af unge ledige
(Datastart): Microsoft Office-pakken og Internettet. Senere også
webdesign (Microsoft Frontpage og Netscape Composer) samt
billedbehandling/grafik med Adobe Photoshop og Paint Shop Pro.
Fra årsskiftet 2000-2001 stopper konceptet med "aktivering" på Niels
Brock Finsensvej, så herefter underviser jeg næsten udelukkende i
grundfaget IT på HGV (HG for Voksne over 25). Siden sommeren
2008 underviser jeg unge HG’ere i IT, matematik m.m. Har siden 1999
udviklet og revideret mine egne IT-materialer, som ligger
tilgængelige på min hjemmeside: www.noah2900.dk (>IT på Brock) –
hvilket bl.a. gav mig en ”Uddannelsespris” og 50.000 kr :-)
Underviste i 96-98 freelance i fritiden på Danmarks Lærerhøjskole (nu
Danmarks Pædagogiske Universitet) i forskellige computerprogrammer til div. fag samt Microsoft Word, Works og Internet.
Endvidere har jeg undervist 4 gange som gæstelærer på Danmarks
Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL, nu NCE = Nationalt
Center for Erhversuddannelse) især omkring brugen af IT og Internet i
undervisningen.
Har afholdt div. IT-kurser på Niels Brock og i privat regi og designet en
del websites for andre – samt solgt mine uv-materialer til andre skoler.

1981
>1996

Flytter til hovedstaden straks efter eksamen. Arbejder som lærer på
"Frederiksberg Skole/behandlingshjem" (Sdr. Fasanvej 16) fra okt.
81 og indtil institutionen lukkes i 96. Der er intern skole med
adfærdsvanskelige børn og unge (3.-10. kl.), som ikke kan bo hjemme.
Jobbet var jeg rigtig glad for … og jeg mødte min søde kone Pia her i
1990 ! Bliver også forelsket i at stå på ski.

Spiller trommer i div. bands (bl.a. med Cæcilie Norby og Morten
Kargaard), er aktiv på forskellige områder i Dansk Cyklist Forbund
(bl.a. i hovedbestyrelsen) og skriver div. artikler om især
motionscykling, cykelferie og mountain biking til forskellige blade
og magasiner. Lige før jul 1993 får jeg min første computer og bliver
autodidakt "computer-freak" på den fede måde ...
1977
>1981

Går på lærerseminariet i Holbæk, bor stadig i Kalundborg og bliver
uddannet som lærer i 1981 med "Speciale C" (specialundervisning)
og tysk & idræt som linjefag. Underviser bl.a. 3 sæsoner i fritiden i at
spille trommer, vikarjobs på Blindeinstituttet, arbejder et par gange
om ugen på en Gulf-benzintank og har div. halvdumme feriejobs.

1958
>1977

Født 28. juli 1958 og får senere 2 søstre af mine forældre, som stadig
er gift. Jeg bor i Kalundborg, går til dans fra jeg er 7-12 år, er FDF
spejder i 2 år, spiller hockey på græs, fodbold, badminton, bordtennis
og trommer i rockband, kører lidt cykelløb, er på Roskilde Festival og
Interrail et par gange og bliver nysproglig student i 1977 på
Kalundborg Gymnasium.

Kurser og videreuddannelse
Div.
kurser
o.lign.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Grundlæggende førstehjælpskursus hos Røde Kors (1981)
Kursus i Trancendental Meditation (TM)
Svømmelærer-eksamen (på lærerseminariet)
Socialpædagogik og musik - modul 1-2 (SL) ”Det Blå Rocktog”
EDB og Fremmedsprog (Danmarks Lærerhøjskole, DLH)
EDB og Matematik samt EDB og Dansk (DLH)
EDB og Specialundervisning (100 timers kursus på DLH)
Databasen Microsoft Access (PC-Bruger) grundlæggende +
videregående niveau (1998)
Microsoft Frontpage (Dansk Teknologisk Institut, 1998)
Adobe Photoshop (EDB-Højskolen, 1999)
Informationsteknologi & fagdidaktik (DEL - Danmarks
Erhvervspædagogiske Lærerudd.) Har bagefter selv undervist
på dette kursus for IT-lærere omkring Internet/webdesign m.v.
EUD-IT (medvirkede i udviklingsfasen og blev senere vejleder
på dette pæd. IT-kørekort for lærere på erhvervsskolerne)
4 workshops i brugen af "Blackboard" intranet-systemet inkl.
oprettelse af elektroniske tests
2 worksshops i brugen af "Elevplan" (Niels Brock)
Kursus i havkajak
Kursus hos DEL omkring case-eksamen i IT (Århus 2006)
Coaching & konfliktstyring (2 dages kursus på Pharmakon i
Hillerød, arrangeret af Brock og GIZA, dec. 2006)
2 kursusdage i brugen af sociale medier i uv. (Facebook og
andre værktøjer) på Tietgenskolen i Odense
Uddannet vejleder i Kbh. Kommune: USU – ”Du bestemmer”
Certificeret i intranet-systemet Fronter inkl. elektroniske test
Kursus i undervisningsprincippet ”Cooperative learning”
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Særlige opgaver
Særlige
opgaver
gennem
årene

 Med i div. elevråd, skoleblade og udvalg i skoletiden - og var
med i bestyrelsen af KAMUSAM (Kalundborg Musiker
Sammenslutning), som bl.a. skaffede øvelokaler for lokale bands
og arrangerede koncerter m.m.
 Gennem flere år lærerrepræsentant i Samarbejdsudvalget samt
EDB-vejleder på Frederiksberg Skole/behandlingshjem
 Medlem af Dansk Cyklist Forbund's hovedbestyrelse 1990-93
 Koordinator (leder) i "Live on Tour" (Dansk Cyklist Forbund's
cykelrejsebureau) ca. 1990-95 med masser af rejser, artikler,
arrangementer og PR-materialer m.v.
 Pæd. koordinator for Aktiveringskurserne (inkl. Datastart) på
Niels Brock Finsensvej (1998-2000)
 5 år som næstformand i lokalpædagogisk råd på Niels Brock på
Finsensvej
 Webmaster og redaktør på musikeren og produceren Kasper
Winding's officielle hjemmeside i 11 år (1999-2010) samt
forskellige andre websites
 Pædagogisk vejleder for kollega på pædagogikum på DEL
 Medlem af div. arbejdsgrupper omkring IT, netværk og
onlinesystemer på Niels Brock
 Leder af IT-faggruppen samt IT-koordinator for Niels Brock
Gullfossgade/Islands Brygge (2004-2008)
 Har afviklet flere IT-kurser bl.a. for lærere på Niels Brock,
lokalafdelinger i Dansk Cyklist Forbund m.fl.

Opdateret april 2014 – Se også kompetenceprofil på næste sider !
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Kompetenceprofil
Resume
Uddannet folkeskolelærer i 1981 (tysk & idræt som linjefag). Har 33 års erfaring
som lærer og underviser af både børn, unge og voksne. Første halvdel på et
skole/behandlingshjem og herefter på handelsskolen Niels Brock. Mit arbejdsliv
har båret præg af stort engagement, omstillingsparathed og respekt i kontakten
med eleverne. Mine 17½ år på Niels Brock har handlet meget om IT men også
andre fag, emner og opgaver.
Undervisning
 Statens Blindeinstitut (Refsnæsskolen v/ Kalundborg). Intern skole samt
boafd. for multihandicappede børn og unge
 1981-1996: Frederiksberg Skole/behandlingshjem (FSBH), døgninstitution
for adfærdsvanskelige børn & unge. Intern skole samt boafd.
 1996>nu: Niels Brock …
 HI, handelsskolens introduktionsforløb (unge mellem 9./10. klasse
og start på alm. HG)
 Aktivering af unge ledige, IT-kurser (Office-pakken, Photoshop og
Microsoft Frontpage)
 HGV, HG for voksne. Primært grundfaget IT og relaterede emner
 HG, unge mellem 16-23 år.
 DEL, Danmarks Erhvervspædagogiske Lærerudd. (webdesign og brugen af
Internet i undervisningen)
 Danmarks Lærerhøjskole (Word, Works, div. programmer til fag)
 IT-kurser for lærere, pædagoger og frivillige i Dansk Cyklist Forbund (DCF)
 Fremstilling af elektroniske tests

Undervisningskompetencer
 Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt, svømning, musik og lidt
tysk (FSBH) – førte elever til FS afgangsprøve og var på stor turné med
børnerockband
 IT (C-niveau) + computergrafik, webdesign og e-handel
 Matematik (D-niveau, svarende til FS afgangsprøve)
 Salg & Service (E-niveau)
 Erhvervsvejledning/praktikforløb med unge (15-23 år) samt voksne (HGV)
 Korrekturlæsning på div. skriftligt materiale (bl.a. elev-ansøgninger)
 Forældresamarbejde (FSBH)
 Jobsøgning/elevplads og kontaktlærer
 Planlægning, kommunikation og evaluering
 Eksaminator og censor i IT, e-handel, webdesign og utallige tværfaglige
projekter
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Fremstilling af div. skriftlige materialer
 Har udviklet eget UV-materiale til næsten hele pensum i IT på HGuddannelsen inkl. Powerpoint-slides og eget website med alle tingene:
www.noah2900.dk/hgweb
 Layout, design og eget manus (omfattende div. software samt teori og
tilhørende opgaver)
 Artikler om cykelferie og motionscykling
 Udfærdigelse af dagsordener og referater (DCF og Niels Brock)
 Webmaster og redaktør på adskillige websites (bl.a. for Kasper Winding)
 Renskrivning, redigering og layout på andres ting (manuskripter,
eksamensopgaver, årsplaner, læreplaner o.lign.)
Projektarbejde
 Udvikling af RKV-tests (realkompetencevurdering) på Niels Brock
 Udvikling af specielt forløb omkring e-handel på HG
 Udvikling af forløb omkring computergrafik på HGV
 Udvikling af div. cases og tværfaglige forløb på HG og HGV
 Implementering af læringsplatforme: Blackboard, Fronter og Elevplan
(Niels Brock)
 Planlægning, markedsføring og gennemførelse af adskillige ture/ferier i
ind- og udland. Med skoleelever før og nu samt medlemmer af Dansk Cyklist
Forbund (DCF)
 Fremstilling af forskelligt special-designet cykeltøj til DCF (i samarbejde
med bl.a. Ole Ritter og DSB)
Tillidshverv
 Medlem af samarbejdsudvalg (FSBH)
 IT-vejleder (FSBH)
 Medlem af hovedbestyrelsen (DCF)
 Næstformand i Lokalpædagogisk Råd (Niels Brock/Finsensvej)
 IT-koordinator (Niels Brock/Islands Brygge)
 Faggruppeleder for IT (Niels Brock/Islands Brygge)
Succes og resultater
 Niels Brock indstillede mig I 2003 til FUHU’s “Uddannelsesspris” som jeg
modtog sammen med 50.000 kr
 Har de sidste mange år solgt div. materialer til andre skoler i hele landet –
og modtog i 2012-2013 ca. 43.000 kr fra CopyDan
 Har i 2014 fået to indstillinger til Politikens ”Undervisningspris” af mine
elever
 Har haft utallige hold og elever til eksamen – max. en håndfuld bestod ikke !
Frivilligt arbejde (DCF)
 Koordinator for motionscykling og cykelferie/rejser i DCF
 Informationsfoldere om cykelferie i flere lande
 Info-materiale til arrangerede guidede cykelferier
 Budget og regnskab for div. aktiviteter under DCF
 Deltagelse på messer, TV og div. info-arrangementer for DCF

Søren ”Noah” Nielsen: mail@noah2900.dk Mobil: 2082 2490

Side 5 af 8

Personlige kompetencer
 Engageret, loyal og pligtopfyldende
 Humoristisk og afslappet
 Uhøjtidelig og hviler rimeligt i mig selv
 Respekterende
 Tillidsvækkende
 Let at samarbejde med – men fungerer også fint ”selvkørende”
 Serviceminded og hjælpsom
Fritid og privat
 Jeg er gift med Pia, som er udd. pædagog og leder i en vuggestue
 Har hus og have i Hellerup
 Er glad for rejser, natur, bjerge og skiløb
 Læser mange bøger af forskellig slags
 Holder af film med Sean Connery og Morgan Freeman
 Har aldrig haft kørekort – tager cyklen. Også på rigtig mange sommerferier
med telt & kogegrej over det meste af Europa – fra Lissabon’s sol til
Polarcirklen, fra Irland’s vestkyst til bjergene i Tjekkiet.

På de sidste 2 sider kan ses indstillinger til Politiken’s
”Undervisningspris” 2014.
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UNDERVISNINGSPRISEN 10. MAR. 2014 KL. 23.23

Indstillet: Søren Nielsen,
Niels Brock, København
Hvilket eller hvilke fag?: IT og Kontaktlærer
Indstillet af: Emil Normind Larsen, elev
Begrundelse: Jeg har valgt at indstille Søren, fordi jeg syntes han har noget som
ingen af de andre lærer har, han er engageret i sin undervisning, men han er
mindst lige så engageret i sine elever. Det er altid dejligt at have Søren fordi han
altid giver en god stemning i klassen, og der er mange elever der syntes det samme
som mig, Søren har hjulpet rigtig mange elever, ikke kun med faglige problemer,
men også i privatlivet, man kan altid komme til Søren med et problem. Det synes
jeg er noget af det bedste ved Søren. Han er en lærer der har inspireret mig til at
yde mit bedste, og det er ham jeg kan takke for mange af de succesoplevelser jeg
har haft i mit skole forløb.
Jeg synes Søren er den bedste kandidat til undervisningsprisen - selvom han er
blevet fyret her til sommer kommer han stadig ind med et engagement lig ingen
andre. For mig at se fortjener det en pris i sig selv. Jeg håber i vælger Søren fordi
jeg synes han fortjener det mere end nogen anden
Eksempler fra undervisningen: Den dag vi fik af vide at Søren var blevet fyret
var det hele klassen som der var triste over det, selvom han sagde at han ville
afslutte året ud med os, og det ikke kom til at have indflydelse, kunne man ikke
lade være med at føle at det var trist.
Men selvom at han er blevet fyret holder han stadig humøret højt, det er i hvert
fald den følelse man får når man har Søren, han giver altid alt hvad han har i sine
fag. Og det er prisværdigt.
PS: ovenstående kan p.t. (marts 2014) ses på avisens hjemmeside her:
http://politiken.dk/indland/uddannelse/undervisningsprisen/Erhvervsuddannel
se_pris/ECE2231430/indstillet-soeren-nielsen-niels-brock-koebenhavn/
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UNDERVISNINGSPRISEN 14. MAR. 2014 KL. 09.30

Indstillet: Søren "Noah"
Nielsen, Niels Brock
Hvilket eller hvilke fag?: Informations Teknologi , E-handel & Matematik
Indstillet af: Anonym
Begrundelse: Søren er bare den bedste lærer jeg har haft!
Hans undervisning er varierende og den er ikke kedelig, så man sidder faktisk og har
lyst til at følge med.
Og så skaber han en god ro og tryghed i klassen.
Udover det er han god til at hjælpe alle, lige meget om de er faldet lidt bagud eller om
man er kommet lidt foran de andre i klassen.
Han er også god til at hjælpe en uden skole, hvis der sker noget i ens liv man har haft
brug for at snakke lidt om er han altid klar på at snakke med en.
Efter min mening, og klassens mening, så er Søren en lære af højeste kvalitet.!
Eksempler fra undervisningen: I matematik, har jeg nok altid været et skridt eller to
foran de andre. Så jeg har altid været hurtigt færdig med mine opgaver og siddet og
kedet mig, men Søren var hurtig til at komme med en masse ekstra ting jeg kunne lave,
hvilket jeg var rigtig glad for, da jeg godt kan lide matematik. Hvilket nok også har
resulteret i at jeg idag er 2-3 niveauer bedre end da jeg startede på skolen.
Men han var dog samtidig rigtig god til at hjælpe alle de andre i klassen, hvor han også
fik mig til at hjælpe lidt en gang i mellem, hvilket har resulteret i at jeg er blevet bedre
til at forklare mig.
PS: ovenstående kan p.t. (marts 2014) ses på avisens hjemmeside her:
http://politiken.dk/indland/uddannelse/undervisningsprisen/Erhvervsuddannelse
_pris/ECE2232710/indstillet-soeren-noah-nielsen-niels-brock/
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