
Curriculum Vitae pr. juni 2016 

Personlige detaljer 

Navn: Britta Sara Lohmann 

Adresse: Børnehjemsvej 17 

Box 298, 3900Nuuk 

Mobil: +299 484420 

Mail: blo@uni.gl 

 

 

Fødselsdato: 13.februar 1962 

Civilstand: Samboende med Casper Wullf. 

2 ikke hjemmeboende børn Ari og Rino på hhv 21 

og 23 år 

 

 

Uddannelse: 

2001-4 PD i naturfag under Århus dag- og aftenseminarium, i relation til Atuarfitsialak 

2003 Colloquium #31 

1993 Bromatolog2 fra KVL. KBH 

1985 HF enkeltfag, Nuuk 

1982 Matematik-naturfaglig student fra Grenå Gymnasium 

1987 Folkeskolen USK i Nuuk 

 

 

Beskæftigelse: 

2016, april Fungerende institutleder på Institut for læring 

2011 Studielektor på Ilinniarfissuaq 

2009, febr Gæsteunderviser i biologi på Oulu universitet, februar 2009, udveksling gennem Nordplus. 

2008, nov - Studieleder på Ilinniarfissuaq, med undervisning i biologi, naturfag, hjemkundskab 

2005 -  Skemalægger på Ilinniarfissuaq 

2002 - 08 Undervist på Peqqissaanermut Ilinniarfik3 

2002 Undervist elever i Pilersuissoq på et sommerophold i Ålborg Zoo om grønlandske dyr 

1996 - Adjunkt på Ilinniarfissuaq, med undervisning i biologi, naturfag, kemi og hjemkundskab 

1996 Deltidsansat kontorhjælper i ASG, Ilinniagartuut Kattuffiaq, fagforening 

1995 - 06 Vikariater i biologi på Ilinnairfissuaq 

1995 Planlægningsmedarbejder i Royal Greenland 

1993 - 95 Hjemmegående  

 

                                                           
1
 I forbindelse med opstart af ”det pædagogiske institut” , Atuarfitsialak og den nye læreruddannelse, blev der 

arrangeret studietur til Western University, Bellingham, Washington , givende 2 ECTS point. 
2
 Bromatolog er en tidligere betegnelse for uddannelsen ”Levnedsmiddelkandidat”. Fokus har været lagt på ernæring, 

fysiologi, mikrobiologi og genetik. 
3
 Eksterne underviser hos sundhedshjælpere, sundhedsassistenter og sygeplejer i hhv. naturfag og ernæring 



Projekter: 
2015 Undersøgelse af Seminariestuderendes viden og holdning i bæredygtighed i Grønland 

2013 Arrangør af ALKA-seminar i Qaqortoq – et Nordplus netværk 

2011 – 12 Opfølgning af NIVI med kvalitative undersøgelser af undervisere i naturfag i Grønland 

2011 Arrangør af SPICA seminar i Sisimiut – et Nordplus netværk 

2010 - 11 NIVE – undersøgelse omkring skoleelevers viden og interesse i naturfag i Grønland 

2010 -  undersøgelse af Seminarieelevers viden i naturfag 

2007 Arrangør af ALKA-seminar i Nuuk – et Nordplus netværk 

 

 

Medlemsskaber / hverv o.a.: 
 

2011 Medlem af B-67 Badminton Klubs bestyrelse 

2010 -  Domsmand i Grønlands landsret 

2009 - 12 Medlem af opgavekommissionen for udarbejdelse af prøver i naturfag i Grønland 

2008 – 12 Medlem af Ilisimatusarfiks bestyrelse 

2007 - Medlem/medarrangør af SPICA, der hvert år mødes i forskellige nordiske lande 

2005 – 07 konsulent for skolebogsforlaget Ilinniusiorfik, i naturfagsmaterialer 

2005 – 13 Medlem af Globe, Joint Committee aftale mellem USA og Grønland 

2005 - Medlem/medarrangør af ALKA, der hvert år mødes i forskellige nordiske lande 

2001 – 05 Medlem i ASG’s bestyrelse 

2001 – 02 Medarrangør af igangsættelse af samarbejde omkring Miljøundervisning i Grønland, Svalbard         

og Island, under Nordisk ministerråd 

1999 – 2008 TR og sikkerheds repræsentant på Ilinniarfissuaq 

1999 – 2004 medlem af styregruppen for Naturvejledere 

1996 Medlem af styregruppen for seminaret omkring ”Kalaalimernit” 

 

 

Publikationer, poster, præsentationer: 
 

På de Nordiske læreruddannelseskonferencer og Nordisk Forskersymposium er igangværende projekter 

blevet fremlagt, og der er skrevet mindre artikler omkring rejser, i Inerisaaviks nyhedsmagasin ”PI”. 

 

Afsluttende opgave på bromatolog studiet blev udgivet som en videnskabelig artikel. ”Conjugal transfer of 

plasmid DNA between Lactococcus lactis strains and distribution af transconjugants in the digestive tracts 

of gnobiotic rats” i tidskriftet ”Microbial Ecology in Helath and Disease” vol. 7: 59-69 (1994) 

 

 

 

 


