
Digital design & kommunikation:
Igennem mange år som grafisk designer og med en kandidatgrad fra IT universitet, har jeg 
opnået en unik evne til at skabe digitale, kommunikative produkter, der skaber gode oplevelser 
for brugerne. Med disse kompetencer kan jeg lede og forretningsudvikle digitale, motiverende 
og succesfulde kommunikationsopgaver. Som timelærer på Roskilde Teknisk Skole - Center for 
Medier og Kommunikation, har jeg desuden fået bekræftet mine evner som underviser i design, 
visualisering, ideudvikling og produktion. 

Med mine 30 års erfaring som bl.a. selvstænding og tegnestueleder har jeg udviklet både 
kærlighed og ekspertise for grafisk design og kommunikation. Denne blanding af passion og 
kompentence har jeg især kunnet bruge i min undervisning af unge. I min undervisning søger 
jeg altid efter at fange elevens interesse for at lære nyt. Det gør jeg ved at sætte mig i elevens 
sted, derved kan jeg dreje undervisningen, så eleven fanger fagligheden og får lyst til selv at 
tænke nye måder at arbejde videre på. 

Jeg er både teknisk og kreativt orienteret og god til at sætte mig ind i nye teknikker og 
kommunikationssituationer. Jeg er nysgerrige, går strategisk til værks og er ikke bange for 
at lære nyt. Dette kommer især til udtryk i min lyst til at videruddanne mig. Senest i 2014 
afsluttede jeg min Master i Digital Design og Kommunikation fra ITU. Jeg uddanner mig 
ligeledes løbende gennem kurser og selvstudie. Jeg har netop afsluttet et halvt års kursus i at 
undervise børn i kodning. Jeg evner at sætte mig ind i komplekse områder og kan formidle og 
visualisere information på en let forståelig måde. 

I hele min grafiske karriere har jeg fulgt med i den tekniske udvikling. Jeg har mere end 20 
års erfaring med digital design på Mac/PC. Jeg har arbejdet med og designet til forskellige 
cms-programmer. Jeg koder i HTML5, CSS3 og har erfaring med Javascript, CSS/JS frameworket 
Bootstrap, Actionscript samt PhP og My SQL. Jeg er superbruger af InDesign, Photoshop, 
Illustrator, Acrobat og Dreamweaver og har har udført flere projekter i Flash, PowerPoint, Word, 
Excel samt sociale medier. Den gode brugeroplevelse på den digitale scene er vigtig for mig, 
derfor er bl.a. user experience samt usability væsentlige nøgleord i mit arbejde.

Jeg fungerer godt i teams og er samtidig selvstændig og tager ansvar for mine opgaver. Som 
person er jeg kreativ, struktureret, imødekommende, arbejdsom, professionel og evner at 
samarbejde på tværs af forskellige fagligheder. Dette har mange elever, kunder og kollegaer 
haft glæde af, fx hvor jeg som projektleder for forskellige designprojekter har kunnet forene 
min store viden om bl.a. design og grafisk produktion med mine personlige, tekniske og 
pædagogiske kompetencer. 

Generelt er jeg meget interesseret i design og håndværk og følger med i, hvad der rører 
sig både indenfor det grafiske, sociale medier, industriel design, kunst/kunsthåndværk og 
i kulturlivet – ting der gør mig til en kompetent og ligevægtig medspiller og kollega. For 
eksempel laver jeg installationer/produkter i pileflet og andre naturmaterialer, og har bl.a. 
udstillet i Rundetårn og medvirker i kulturudveksling og undervisning i forbindelse med 
pileflet. 

Med venlig hilsen
Anne Honoré 
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Anne Honoré
Brandsbyvej 15
2740 Skovlunde
mobil: 21 65 50 96
email: a@honoreogko.dk
www.honoreogko.dk

Det er interessant at følge den digitale udvikling 
og se hvor meget, vi kan gøre for brugeroplevelser 
og læring ved at inddrage og forstå brugerne. 
Grundig idé- og konceptudvikling samt spændende 
udformning af brugerfladen, har stor indflydelse på 
hvor godt vi kan kommunikere de rigtige budskaber 
til brugerne, så det bliver en succes.
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Sociale kompetencer: Kontakt:

100 % Anne
55 % Humoristisk
90 % Vidensdelende
85 % Vidensopsøgende
75 % Rolig
80 % Empatisk
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Selvstændig: Anne 
Honoré Grafisk Design 

Ahnstrøm & Vingaard
Layout/rentegning

Grafisk Værk 
DtP/AD ass.

ProService 
AD assistent

MontageBureauet 
Grafisk design
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Rentegnerelev
Bureauet

Løbende dygtiggørelse i div programmer og tendenser 
i forbindelse med digital design og kommunikation

Specialstudiet for  
grafisk formgivning
Den Grafiske Højskole

Bachelor i Visuel Kommunikation
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Cand. it: 
Digital Design og Kommunikation 
IT-Universitetet
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Markfrø Reklame og marketing 
 Layout/rentegning

Sylvester-Hvid og partners
 Tegnestueleder/dtp

HONORE&KO 
Grafisk design

Coding Pirates
Undervisning

Roskilde Tekniske Skole 
Undervisning



joberfaring:
2015 -   Underviser på Roskilde Tekniske Skole – Center for Medier og Kommunikation
2015 -   Underviser i CodingPirates – kodning med børn og unge
2013 - 2015 Handicapledsager gennem Bruger- Hjælper Formidlingen
2002 - 2013  Selvstændig grafisk designer: HONORE&KO 

Kreative, grafiske og kommunikative opgaver til web og tryk, alene og i 
samarbejde med et kreativt team. Har med succes deltaget i udviklingen af 
bl.a. større webprojekter.

2008 - 2009   Grafisk designer: MontageBureauet 
Idé, layout og klargøring til tryk, projektledelse og kunde- og leverandør 
kontakt.

2001 - 2002  AD assistent: ProService 
Idé, layout og klargøring til tryk, projektledelse og kunde- og leverandør 
kontakt.

1999 - 2001  Tegnestueleder, dtp-er: Sylvester-Hvid og partners 
Opbygning af tegnestue med oprettelse arkivsystem, arbejdsfordeling og 
formidling af samarbejde afdelinger imellem. IT-support og undervisning 
internt.

1994 - 1999  Selvstændig grafisk designer, Anne Honoré Grafisk Design 
Kreative og grafiske opgaver for bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, 
Bibliotekarforbundet, Albertslund Kommune. Hjerteforeningen. Freelance dtp’er 
bl.a. for Bates og BBDO.

1990 - 1994  DtP/AD ass: Grafisk Værk 
Layout og DtP af magasiner og bøger

1989 - 1990  Barsel med min datter Amalie
1987 - 1989  Layout/rentegning: Ahnstrøm & Vingaard 

Layout og rentegning af magasiner og andet reklamemateriale
1986 - 1987  Layout/rentegning: Markfrø Reklame og marketing, Haderslev 

Layout og rentegning af div. reklamemateriale

uddannelser & kurser med mere: 
Løbende  Dygtiggørelse i div programmer og tendenser i forbindelse med digital design 

og kommunikation. Senest: Python, App-design og Lær børn at programmere. 

2012 - 2014 Master i Digital Design og Kommunikation på ITU.dk
2011   Bachelor i Visuel Kommunikation på  

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
2003 - 2005 Den almene uddannelse i sløjd, Dansk Sløjdlærerskole
1989  Kunsthøjskolen Holbæk 
1984 - 1986  Den Grafiske Højskole, Studiet for visuel kommunikation  
1982 - 1984 Bureauet, Uddannelse som rentegner 
1980 - 1982 Blaagaard Seminarium, HF
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