
 

  
CURRICULUM VITAE  -  John Aasted Halse 

  
  
A - Personlige oplysninger. 

f. 12.09.46 i København, gift, 2 voksne børn. 
  
B - Uddannelsesmæssig baggrund. 

1)     September 1966 - maj 1970, læreruddannelse ved Hellerup Seminarium. 
2)     September 1974 - januar 1978, cand. pæd .pæd. studiet ved Danmarks Lærerhøjskole. 
3)        September 1979 - juni 1981, cand. psych. pæd. studiet ved Danmarks Lærerhøjskole. 
4)        1994-1995:Lederkursus 100 timer v. Lundgaard Management 
5)        1994-1995:Kursus i systemisk metode 100 timer v. DISPUK; Snekkersten 
6)        Gennemgået div. efteruddannelseskurser og studierejser: 
7)        1995: Psykologautorisation 

  
C - Hovedbeskæftigelser. 

1)     Maj 1970 - august 1972, lærer i Tårnby kommune. 
2) August 1972 - august 1979, seminarielærer ved Statens Socialpædagogiske Seminarium,           

praktikleder og studievejleder samt lokal projektleder på et projekt vedr. nye           
socialpædagogiske uddannelser. 

3)     August 1979 - februar 1980, lektor(vikar) ved Socialpædagogisk Højskole. 
4)     Marts 1980 - november 1981, pædagogisk konsulent, Greve kommune. 
5) November 1981 - maj 1983, assisterende skolepsykolog, PPR i Ballerup kommune.            

Medarbejder på en lang række udviklingsprojekter. 
6)     Juni 1983 - maj 1987, souschef ved PPR, Ballerup kommune. 
7)     Juni 1987 - april 1993, ledende psykolog ved PPR, Stenløse kommune. 
8) April 1993 - april 1995, afdelingschef i Familieafdelingen - en sammenlægning af PPR og               

bistandsafdeling i Stenløse kommune. 
9) Maj 1995--- selvstændig praktiserende psykolog, konsulent og foredragsholder med virke           

indenfor dagtilbud, skole, familie og det sociale område. 
  
D - Anden beskæftigelse, faglige interesseområder, bestyrelsesposter, mv.: 
1) 1974 - periodevis underviser ved lærerseminarier, pædagogseminarier og Danmarks          

Sygeplejerskehøjskole. Ekstern lektor på Danmarks Pædagogisk universitet, og        
undervisningsassistent ved Københavns universitet. Kursusleder for BUPL. Hertil        
kommer undervisning på en række ’rekvirerede’ kurser for pædagoger, dagplejere, lærere,           
socialarbejdere og familieplejere 

2)     1976 - 1978, leder af udviklingsarbejde under den daværende Statens Åndssvageforsorg. 
3) 1988 - beskikket censor ved læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og cand. pæd. psych.            

uddannelsen ved D.P.U 
         4)     1984 - 1987, medlem af bestyrelsen for Skolepsykologernes Landsforening. 

5)     1987 - 1988 medlem af bestyrelsen for Landsorganisationen BØRNS VILKÅR,  
6)     1988 - 2004: Formand for bestyrelsen i Landsorganisationen BØRNS VILKÅR  



6)     1988 – 1995: Medlem af Koordinationsgruppen om omsorgssvigtede børn, Frb. Amt.  
 

7)     1988 – 1995: Medlem af Lokalseringsråd, Frb. Amt 
8)     1994- 2002: Medlem af Børnerådet 
9)     1994- 2010 medlem af hovedbestyrelsen i Børnesagens Fællesråd  

10)  1998 - 2002, beskikket som børnesagkyndig i Børn -og Ungeudvalg i kommuner i  
       Frederiksborg Amt 
11)    2001-  2010: Vært i DR´s program : ’Børnetimen’. 
11)  2000 - 2012: Medlem af bestyrelsen for Ballerupseminariet 
12)  2000 - 2016 : Faglig dommer i Østre Landsret vedr. børne – og familiesager 
  
  
  
 


