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UTDANNING 

 

1974  Praktisk pedagogisk utdanning,  

Universitetet i Oslo 

1976  Cand. polit. høgere embetseksamen (Vedlegg A) 

1976  Sosialpedagogikk hovedfag 

1971  Tysk mellomfag 

1972  Historie mellomfag 

1989  Sosiologi grunnfag 

2010  Dr. philos i pedagogikk 

 

PRAKSIS 

 

1974 - 75 Prosjektdeltaker i "Bærumsprosjektet" - som lå til grunn for  

  ny lov om helsestasjoner (Vedlegg 2) 

1975 - 76 Skoleforskningsprosjekt for Kirke- og     

  undervisningsdepartementet (Vedlegg 1) 

1976 - 79 Lærer/sosiallærer i ungdomsskolen (Vedlegg 3) 

1979 - 80 Høgskolelektor - vikariat Telemark lærerhøgskole  

  (Vedlegg 5 A) 

1980 - 87 Lektor/rådgiver - Hakastein videregående skole (Vedlegg 5) 

1987 - 89 Pedagogisk- psykologisk rådgiver - vikariat, Midt-Telemark  

  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (Vedlegg10 A) 

1988  Øvingslærer ved førskolelærerskolen (Vedlegg 11) 

1989 - 92 Lektor/rådgiver - Skien videregående skole (Vedlegg 7) 

1992 - 94  Høgskolelektorat i pedagogikk - NKSH, Oslo (Vedlegg 8) 

1994 -   Høgskolelektor i pedagogikk - Høgskolen i Telemark,   

  avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sosialfag  

2001 – 2005  Doktorgradsstipendiat 

2009  Samarbeidsprosjekt med praksisfeltet med henblikk på å   

  forebygge bortvalg (drop out) i videregående skole. Et   

  resiliensprosjekt (vedlegg) 

 

 

 



ANNEN RELEVANT PRAKSIS 

 

1984 - 86 Leder for Telemark Rådgiverlag 

 

1982 – 2011 Faglig ansvarlig for kurser i sosialpedagogikk - 1. og   

  2. halvårsenheter i samarbeid med Telemark lærerhøgskole,  

  nå Høgskolen i Telemark, Fakultet for EFL. 

 

1988 - 2011 Faglig ansvarlig for diverse kurser i praktisk - pedagogisk utdanning for 

yrkesfaglærere i videregående skole, arrangert av Høgskolen i 

Akershus, Avd. for yrkespedagogikk. Har også hatt diverse sensor-

oppdrag for Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Lillehammer, 

Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Vestfold.  

 

2000 - 03 Utarbeidet fagplan for helårs studium i "Ungdomskunnskap" i samar-

beid med Høgskolen i Vestfold (professor Willy Aagre) og Ungdom og 

Fritid (leder Henning Jacobsen). Studiet har gjennomført flere første og 

andre halvårsenheter på Høgskolen i Vestfold fra og med 2003. 

 

Våren 2003 Har sammen med tre andre kolleger ved HIT (Petter Kongsgården, 

Bjørn Aakre og Randi Kroken) laget et utkast til en innstilling til et 

"Mastergrad i yrkesrettet barne- og ungdomskunnskap" ved Høgskolen 

i Telemark. 

 

2003 FORSA konferanse. Norrköping, Sverige:”Sosiokulturell tilnærming til 

sosialt arbeid”. Innlegg og paper på workshop 

  

2008  FORSA konferanse. Bø i Telemark, Norge:  

  ”Hvordan lærer studenter yrkesrollen i praksis. En dramaturgisk  

  tilnærming”. Innlegg og paper på workshop 

 

2009  Forskningsdagene ved hele og sosialfag – HiT. Tema: Ungdom i  

  risikosonen. Drop out i skolen – hva er drop out uttrykk for? Forskere 

  og praktikere belyser ulike sider ved spørsmålet. Utarbeidet program 

  for forskningsdagene, møteleder og deltaker i paneldebatten 

 

Våren 2010 Gjennomført et pilotprosjekt med bruk av digitale fortellinger på en 

ungdomsskole. Formål: å undersøke om bruk av aktiviteter (som for 

eksempel digitale fortellinger) på sikt kan ha en forebyggende effekt på 

frafall i videregående skole. Prosjektansvarlig Svein Bøe   

 

Høst 2010 –  Samarbeidet og laget nye emneplaner, timeplaner og pensumlister for 

Vår 2011 barnevern og vernepleie som gjelder fra høsten 2011. 

 

2012 -   Veileder for Samarbeidsprosjekt Høgskolen i Telemark og Borge skole 

  (samarbeidsmidler) der tema er tverrfaglig arbeid mot skolens mål. 

  Hvordan utvikle de ulike profesjonene og det tverrfaglige samarbeidet 

  for å kunne gi et best mulig pedagogisk tilbud til elever som trenger 

  hjelp. Høgskolen bidrar med midler, blant annet med veileder Svein 



  Bøe som har hatt regelmessig kontakt og deltatt på samarbeidsmøter 

  med ledelsen, lærere, barnevernpedagog og vernepleier. Et  

  utviklingsprosjekt som tar sikte på å øke sårbare elevers sosiale  

  kompetanse og dermed gi dem et bedre skoletilbud totalt.   

  Utviklingsprosjektet vil blant annet munne ut i en sluttrapport og  

  dessuten en fagartikkel i for eksempel Spesialpedagogikk. 
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