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   Bodil Nissen 

  d. 3. marts 1961 i Holstebro 

 

  Grønnegade 19, Hastrup 

4621 Gadstrup 

 

 46 15 45 80 / 21 29 65 80 

  bodil.nissen@privat.dk 

 

 

Uddannelse 

Roskilde Universitetscenter 1988

Varde Gymnasium 1979 

Personlige forhold   

 

  xtraverted, i tuitive, hinking, udging (efter Myers-Briggs) 

 

”ENTJ-typer er ofte energiske, strukturerede og beslutsomme personer, der holder af at organisere, 

gennemføre planer og lede andre mod et mål. Deres talent ligger i at udvikle de overordnede strategiske 

planer og være den drivende kraft i realiseringen af dem. De er fremadskuende og forholder sig risikovilligt 

til de muligheder, der byder sig. De kan ofte fremstå som karismatiske personer, som giver andre en 

naturlig lyst til at slutte op om deres projekter. For ENTJ'er er det derfor vigtigt, at organisationen eller 

virksomheden er ubureaukratisk, men dog i nogen grad så struktureret og velorganiseret, at de kan 

arbejde frit og selvstændigt inden for disse rammer med at omsætte idéer til konkrete handlingsplaner. 

Man ser derfor ofte denne type i fremtrædende lederpositioner i velstrukturerede organisationer, hvor de 

har stor indflydelse og ansvar.”  

 

Gift 1988   

Datter født 1990, søn født 1993 
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  Analyse og udvikling af sundt samfund, sundt miljø og sund økonomi 

(bæredygtig udvikling), god kommunikation, friluftsliv, islandske heste, 

økologisk have- og dyrehold, kreativ hobby, sang og dans. 

 

 

Udvalgte publikationer 

Lejre Kommune

Faglig redaktør, medforfatter og korrekturlæser 

 

Lejre Kommune

Faglig redaktør, medforfatter og korrekturlæser 

 

Rødovre Kommune, hvert år 1996–2006 

Projektleder, Faglig redaktør, medforfatter, layouter 

 

, Miljøstyrelsen, Miljøindikatorer – en genvej til miljøforbedringer i 

kommunerne 

Projektleder, medforfatter, faglig redaktør 

 

, Miljøstyrelsen, Dagrenovation fra private husholdninger 

Projektleder, ansvarlig for dataindsamling, -analyse og -behandling, forfatter 

 

, Miljøstyrelsen, hvert år 1993-1995,  

Projektleder, ansvarlig for dataindsamling, -analyse og –behandling, forfatter 

 

 

Fastansættelser - udvalgte resultater/min funktion 

 Pressemeddelelser, annoncer, borgmestertaler, oplæg til politisk beslutning/Forfatter 

 Borgermøder/Arrangør, foredragsholder, forfatter til Lejresangen. 

 Vores Hvalsø – borgerinddragelse i byudvikling/Projektleder 

 Uddeling af 1 mio. kr. til frivilliges udvikling af lokalområder 2014, 2015/Projektleder 

 Lejrestrategien 2012/Faglig redaktør, medforfatter og korrekturlæser 

 Lejre Kommuneplan 2009 og 2013/Faglig redaktør, medforfatter og korrekturlæser 

 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)/Ansvarlig for certificering og sagsbehandling 

 Vindmølleplan/Projektleder og forfatter 

 Fundraising/Koordinator 

 Undervisning i natur- og teknik, idræt, musik og matematik/Årsvikar 
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 Pjecer og vejledninger/Faglig redaktør 

 Internbladet TFnyt/Redaktør 

 Skrivekursus og skrivevejledning/Projektleder 

 Årligt grønt regnskab 1996-2006/Projektleder, Faglig redaktør, medforfatter, layouter 

 Grønne indkøb/Igangsætter 

 Årlig ”Grøn Dag” i Rødovre Centrum og Rødovrehallen bemandet af frivillige/Projektleder 

 Forsøg med og iværksættelse af ordning for hjemmekompostering/Projektleder 

 Kampagne for Giftfri ukrudtsbekæmpelse/Kommunikationsansvarlig 

 Agenda 21-gruppen for bæredygtig udvikling/Etablering, organisering og servicering af 

frivillige 

 Bjørnebanden – bekæmpelse af bjørneklo/Etablering og servicering af frivillige 

 Graffitibekæmpelse – udvikling og udrulning/Projektleder 

 Miljøforum - repræsentanter for 45 foreninger/Sekretær 

 

 Landsdækkende undersøgelse af dagrenovationens sammensætning. Miljøprojekt 264, 

1994, Miljøstyrelsen/Projektleder, ansvarlig for dataindsamling, -analyse og -behandling, 

forfatter 

 Landsdækkende statistik for emballageglas hvert år 1993-1995, Miljøstyrelsen  

/Projektleder, ansvarlig for dataindsamling, -analyse og –behandling, forfatter 

 Udvikling af miljøindikatorer til kommunerne, Miljønyt nr. 20, 1996, Miljøstyrelsen. 

/Projektleder, medforfatter, faglig redaktør 

 Fagtidsskriftet ”Ren Viden”/Medredaktør og medforfatter 

 Rådgivning om affald og genanvendelse til affaldsselskaber, -transportører og kommuner 

 Indsamlingsordning for glas og papir – udvikling og udrulning/Projektleder 

 Miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, håndtering af jordforurening og støj.  

 Udlån, musikbiblioteket/Medhjælper 

 Au-pair 

 Franskkursus, korsang – Mozarts c-mol messe 
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Projektansættelser og studenterjobs 

Raunkjæranalyser af kimplanter i sprøjtede og usprøjtede kornmarker 

Interviewundersøgelse af miljømedarbejderes efteruddannelsesbehov 

3 ugers undervisning i ernæring 

Raunkjæranalyser af ukrudt i sprøjtede og usprøjtede kornmarker 

Kontorarbejde 

Sortering af jordlevende smådyr og bestemmelse af løbebiller 

Tørstofanalyser af ukrudt 

Instruktør på feriekoloni for 10-16-årige børn 

Faglig konsulent for blind medstuderende 

Hjemmehjælper 
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Kurser 

 

 Professionel profil i sociale medier, diplomkursus, Journalisthøjskolen, 2016 

 Selvledelse, Intenz 2015 

 Professionel Kommunikation, Lejre Kommune 2015 

 Byudvikling, Dansk Arkitekturcenter 2014 

 Byudvikling, Dansk Arkitekturcenter2013 

 Fundraising, Upfront Europe 2012 

 Vindmøller, Ferskvandscenteret 2011 

 VVM, Ferskvandscenteret 2010 

 Map Info, Cowi 2009 

 InDesign, Søren Steensen - Grafisk Kommunikation 2009 

 Percussion, 2008 

 Kommunikations- og planlægningskurser, Øresund 21 2006 

 Naturvejledning for daginstitutioner, Friluftsrådet 2006 

 Du kan mere end du tror, Rødovre Kommune 2006 

 Powerpoint-præsentationer, Rødovre Kommune 2006 

 Kickstart din kreativitet, Institut for Fremtidsforskning 2005 

 Bevar gnisten – gå efter guldet, Dansk Magisterforening 2005 

 Forandringsledelse, diplomkursus, Magisterforeningen 2004 

 Skriv til nettet, Rødovre Kommune 2004 

 Skriv godt, Rødovre Kommune 2003 

 Udvikling af større møder, Rødovre Kommune 2003 

 Kompetenceudvikling, KL/IDA 2003 

 InDesign, Ecommit 2003 

 Skriv korrekt dansk, Rødovre Kommune 2002 

 Coaching, Dansk Magisterforening 2002 

 Visuel præsentationsteknik, Dansk Magisterforening 2001 

 Sæt billeder på, Grafisk Forlag 2000 

 Den gode historie, Grafisk Forlag 1999 

 Førstehjælp, Rødovre Kommune 1999 

 Excel (regneark og statistikmodul), Rødovre Kommune 1998 

 SPSS (spørgeskema-statistik), Rødovre Kommune – UNI-C 1997 

 Projektledelse, Rødovre Kommune 1997 

 Forvaltningsret, Rødovre Kommune 1996 

 Spørgeskema-teknik, Handelshøjskolen København 1994 

 Jordforurening, Den Kommunale Højskole 1990 

 Miljøtilsyn, Den Kommunale Højskole 1989 

 Miljøret, Den Kommunale Højskole 1989 
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Udvalgsarbejde 

 

• Naturgruppen, DN Roskilde 

• Klasseråd, Gadstrup Skole 

• Olderfrue, Hastrup Bylaug 

• Danmarks Naturfredningsforening Lokalkomite, Ramsø/Roskilde 

• Agenda 21-gruppen Ramsø 

• Forældrebestyrelsen, daginstitutionen Hyldebo 

• Sikkerhedsudvalg, Brøndby Kommune 

• Redaktionsgruppen, NOAH 

• Institutbestyrelse, Institut 1, RUC 

 

IT 

 

• Word, Excel, Powerpoint (Microsoft Office) 

• Indesign CS (Adobe) 

• World Wide Web 

• MapInfo 

 

 

Sprog 

 

• Engelsk – flydende i skrift og tale 

• Svensk og norsk – forstår og taler nordisk 

• Tysk – forstår, skriver og taler hverdagssprog 

• Fransk – forstår, skriver og taler hverdagssprog 

 


