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• Autodidakt kunstner 

• Selvstendig næringsdrivende.  
 
MINE SPESIALITETER: 

• Med min kunst og mine illustrasjoner, ønsker jeg å spre glade farger og store, gode 
smil, motivere andre til å lytte til hjertet sitt og lage sine egne spor på vei mot nye 
mål og nye eventyr.  

• Utsmykkingsoppdrag – store veggmalerier 

• Maleoppdrag - akrylmaleri på lerret, eller andre ønskede flater/underlag 

• Illustrasjonsoppdrag - kunstverk som illustrerer livshistorier 
 
UTSMYKKINGSOPPDRAG 

 
Utførte oppdrag 2021  Solneset skole, Tromsø 

- Stort kunstverk malt på trappeveggen i hallen ved 
hovedinngangen. Motivene på veggmaleriet er inspirert av 
læreplanmål etter ønske fra pedagogisk personale og FAU 
på skolen. Utsmykkingen er en gave fra FAU til Nye Solneset 
skole. 
 

Trudvang barne- og ungdomsbolig, Tromsø 
- Kunstverk malt på vegger på fellesrom. 
- Kunstverk av sommerfugler malt på veggene i resepsjonen. 

Her på bygget jobber de med barnepalliasjon. 
Sommerfuglene er noe som ofte forbindes med disse barna. 

 
Barnerom, Reinen 
- Kunstverk malt på et barnerom. 

 
Utførte oppdrag 2020  Familievernkontoret, Tromsø 

- Kunstverk malt på vegg på BIM (Barn i mekling)-rommet i 
det nye lokalet til familievernkontoret. Motivet skal 
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illustrere barn og ungdom i viktige samtaler om ei god 
fremtid. 
 

Toftveien Barnehage, Hamna 
- Kunstverk malt på vegg i fellesareal, som skulle ta for seg 11 

ulike dyr, som stod på planen deres. I tillegg til tall og 
telling. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Barneavdelinga, Tromsø 
- Kunstverk malt på stor vegg på barneavdelingen ute i 

korridoren. Bestillingen var at det skulle være samisk 
inspirert. I tillegg fikk alle dyrene som jeg malte på veggene 
ved siden av pasientdørene i 2015, samiske navn. Disse ble 
og malt rett på vegg. 

 
 
Utførte oppdrag 2019/2020 Bryggetunet, Hansnes 

- Store kunstverk malt på veggene i inngangsparti, korridorer 
og aktivitetsrom, malerier og kunsttrykk til fellesarealet, 
samt design og produksjon av trekasser som utgjør deler av 
veggmaleriene. Motivene på veggmaleriene er inspirert av 
hverdagen til beboerne på bryggetunet.  

 
Utførte oppdrag 2019 PPT, Tromsø 

- Kunstverk malt på inngangsdører og vegger. 
 
Utdanningsforbundet, Tromsø 
- Kunstverk malt på inngangsdør med Tromsø kommunes 

visjon «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø» 
 

 
Utførte oppdrag 2018  UPS, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling UNN, Tromsø 

- Kunstverk malt på vegger i korridorene. 
 
Storelva hallen, Kvaløya 

- Kunstverk malt på to vegger; inngangspartiet og korridor, 
samt et på plate. 

- Konsulentarbeid (utarbeidelse av fargepalett til oppussing 
av inngangsarealer og korridorer) 

 
Reinen skole, Tromsdalen 

- Kunstverk malt på fire vegger i inngangsarealene, og fem 
vegger på tre andre plan i skolebygget. Motivene er 
tilpasses alderstrinn med pedagogisk innhold 
(fokusområde – tall, tallregning, matematiske begrep, 
alfabetet, ordklasser ++) 

 



Storelva skole, Oppdragsgiver Totalrenovering AS 
- Kunstverk malt på to vegger i nybygd sanserom. 

Kunstverkene er lagd for å motivere til samtale med 
brukeren(e). Her finner man igjen lokale kjennetegn og her 
kan de øve på tall og telling, samt bokstaver og alfabetet.  

 
 

Utførte oppdrag 2016 Skjelnan skole, Krokelvdalen  
- Kunstverk med pedagogisk innhold (fokusområde – 

matematikk) malt på vegger i trapper og korridorer. Alle 
verkene kan brukes i undervisningen. De inneholder mange 
ulike læreplanmål, som lett kan tilpasses den enkelte elev 
eller gruppe.  

 
    Tromsdalen skole, Tromsdalen 

- Kunstverk med pedagogisk innhold (fokusområde – fagene 
matematikk og norsk) malt på tre vegger i ulike deler av 
bygget. Kunstverkene er tilpasset alderstrinn med tanke på 
læreplanmål.  

 
    Hamna skole, Tromsø 

- Kunstverk med pedagogisk innhold (fokusområde – tall, 
tallregning, matematiske begrep, alfabetet, ordklasser ++) 
malt på stor vegg i inngangspartiet. Denne kan brukes til 
oppdrag og aktiviteter i mange ulike fag og tilpasses nivå 
og alderstrinn. 

 
    Slettaelva skole, Kvaløysletta 

- Kunstverk malt på vegger i innganspartiet og 
trappegangen. I tillegg til å ønske velkommen, gir veggene 
rom for ny læring. Motivene har et pedagogisk innhold, 
med fokusområder på faget matematikk. 

 
 
 
Utførte oppdrag 2017 Sentrum legekontor, Tromsø 

- Kunstverk malt på vegg i barnekrok. 
 
    Barnepoliklinikken UNN, Tromsø 

- Kunstverk malt på vegger i hele avdelingen; på 
venterommet, i korridorene og pasientrommene. 

 
Utførte oppdrag 2015 Tromsø fengsel 

- Kunstverk malt på vegger på besøksrommene på åpen- og 
lukket avdeling, samt på vegg i slusa inn til lukket avdeling. 

 
 Universitetssykehuset Nord-Norge, Barneavdelinga, Tromsø 



- Kunstverk på vegg utenfor vaktrom hvor bilder av de 
ansatte er montert på verket, og et kunstverk ved siden av 
hver romdør («kjennemerke»). 

 
Utførte oppdrag 2014 Byggeplass Consto AS, Tromsø 

- Kunstverk malt ute på byggegjerde kledd med x-finerplater 
mellom byggeplass og lekeplassen til barneavdelingen på 
UNN. 

 
 
UTSTILLINGER 

     
2021    «Å FINNE STILLHETEN I KAOSET» Nov/des – Tromsø 
   Separatutstilling 
 
2020    «LAG DINE EGNE SPOR», Nov/des - Tromsø 
   Separatutstilling 
 
 
2019 «VU-2019», Narvik  
 

«Høstutstilling», Tromsø  
   Separatutstilling 
 
2018 «Vårutstilling», Tromsø 
 Separatutstilling 
 
 «VU-2018», Narvik 
    
2017  ”Grip dagen” - Arrangementet ”Kunst i parken” i Tromsø sentrum. 
 
 «VU-2017», Narvik 
 
 
 EKSEMPLER PÅ ANDRE OPPDRAG (maleoppdrag, illustrasjonsoppdrag og designoppdrag) 

 
2015 – 2021          

- Kunstverk malt på lerret til åpningen av Trudvang barnehage, fra    
Tromsø kommune. 

- Malt skilt til cafe FRØ i Tromsø sentrum 
- Akrylmalerier malt på oppdrag. 

 
- Illustrasjoner til kommunal plan for Sortland kommune 
- Illustrasjon av plakat til PPT i Tromsø. 
- Illustrasjon «Et levende og trygt idretts-Tromsø» til Tromsø Idrettsråd. 
- Illustrasjoner av livshistorier til privatpersoner og bedrifter 
- Illustrasjon/reklame for Installatøren, Oslo. 



- Illustrasjoner til salgsteamet til Apoten1, Tromsø. 
- Illustrasjonsoppdrag «Trygt hjem for en 50 lapp», Troms fylke  
- Illustrasjon/Design av «samtalekort» til avhør av barn, ATV (Alternativ 

  til vold) Tromsø 
- Illustrasjon/Design av «samtalekort» til avhør av barn,     
        Barneverntjenesten, Tromsø 
- Illustrasjonsoppdrag, «Strategi for unge 2018-2019», Troms fylke 

 
- Design av pin og slipsnål, Norce AS. 
- Design av logo, Hamna skole. 
- Design av visittkort, Psykologstasjonen, Oppegård 
- Design til kopper for Tromsø Idrettsråd 
- Design til kopper Utdanningsforbundet i Tromsø 
- Design til kopper FRØ 
- Design til kopper Fagereng skole 
- Design til kopper for Troms kraft  
- Design til flasker for Arva AS 
- Design til luer for Tromsø Mountain Guide 
- Design til jakker for Tromsø Musikkforening 

   
    
 UTDANNING 

Adjunkt med tilleggsutdanning 
 
1997-1998 Praktisk pedagogisk studium (fagdidaktikk biologi og naturfag, 

Universitet i Tromsø 
 
1993-1997 Cand.mag grad i matematisk naturvitenskapelige fag, Universitet i 

Tromsø  
 
 
ARBEID 

 
1998 – 1999   Lærer på Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø 
 
1999 – 2018  Kontaktlærer på Kroken ungdomsskole i Krokelvdalen (Tromsø).  

Ny-Giv lærer fra 2011-2018. 
 
2015 -  Daglig leder for SIW UTHEIM PEDERSEN (mitt eget firma som driver 

med kunstnerisk virksomhet) 
    
 


