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Skribent med sans for å fange øyeblikk, jobbe systematisk og tenke utenfor boksen.

Utdanning
Featurejournalistikk
20 studiepoeng. Høgskolen i Oslo og Akershus (2011).
Faglitterært forfatterstudie
30 studiepoeng. Høgskolen i Vestfold (2005).
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
60 studiepoeng. Universitetet i Oslo (2004).
Cand.philol. med hovedfag i historie
120 studiepoeng. Universitetet i Oslo (1999). Hovedoppgave:
"Hundre prosent kvinne" - ungpikeidealer i norske ungpikebøker fra 1930-tallet.
Barne- og ungdomslitteratur
30 studiepoeng. Universitetet i Oslo (1997).
Bok og samfunn
12 studiepoeng. Høgskolen i Telemark (1996).
Cand.mag.-grad
240 studiepoeng. (1992-1996)
 Mellomfag historie, Høgskolen i Telemark.
 Grunnfag norsk, Høgskolen i Telemark.
 Fonetikk og lingvistikk, Høgskolen i Telemark.
 Ex.phil., Universitetet i Oslo.
 1. avdeling jus, Universitetet i Oslo.

Skriverelatert erfaring
Redaksjonelle tekster
Portretter, ulike reportasjer, interiørsaker m.m. Sto for alt redaksjonelt innhold til magasinet
Sandefjord Byen Vår, vår og høst 2014. Har også skrevet for Usbl-nytt, Det gode liv og Varden.
Portfolio: www.clippings.me/heidimeen og nettside: www.heidi-meen.com

Adresse: Dåpaløkka 73b, 3231 Sandefjord / +47 92291919 / meen.heidi@gmail.com

Skriving for web
Jeg har mange års erfaring med skriving for web/ sosiale medier. Jeg har utviklet en rekke
nettsider, og vært nettredaktør for og bidragsyter til disse nettsidene.
Markedsføringstekster
Jeg har skrevet en mengde tekster for brosjyrer, annonser, plakater, invitasjoner og
pressemeldinger, både for print og sosiale medier.
Redaksjonelt
Medredaktør (med Per Ramberg) for Mitt kjære Sandefjord, Norgesforlaget:
o Bind 7: «Svetteperler og blanke pokaler» (2008)
o Bind 8: «Dannelse og muntre påfunn» (2009)
o Bind 9: «Gullstruper og glade toner» (2010)
Faglitterært
Medforfatter (med Trond Heum) av Ibsen i vår tid (Læremiddelforlaget, 2006). Heftet var
sponset av DnB og ble delt ut til alle landets 8. klasser i Ibsen-året.

Annen arbeidserfaring
Frilanser ved siden av jobb som rådgiver i Vestfoldarkivet (Vestfoldmuseene IKS).
Vestfoldarkivet (2011 – dd)
Er nettredaktør for www.vestfoldarkivet.no og sosiale medier, har ansvar for digitalisering og
for informasjon/ markedsføring. Prosjektleder og nettredaktør for nettsiden
www.hvalfangstarkiver.no, lansert november 2014. 70 % stilling fra 2012.
Larvik Museum (2009 – 2011)
Museumskonsulent, museumspedagog og nettredaktør. Utviklet ny nettside for museet,
Utviklet nettsiden til EU-prosjektet www.vesterhavetskulturarv.info og «Den grenseløse
reisen», læremiddel. Jobbet med Den kulturelle skolesekken. Utviklet og skrev for den
nasjonale nettsiden www.minnefinner.no i Kulturminneåret 2009.
Sandefjord videregående skole (2005 – 2008)
Lektor og kontaktlærer. Underviste i historie, norsk og samfunnsfag.
Høgskolen i Vestfold (2002 – 2005)
Førstekonsulent. Ansvar for organisering og gjennomføring av praksis i lærerutdanningen. Var
også redaktør for praksisinformasjon på Høgskolen i Vestfolds nettside.
Universitetet i Oslo (1999 – 2002)
Førstekonsulent ved Historisk-Filosofisk fakultet. Jobbet med forskerutdanningen. Publiserte
blant annet informasjon om doktorgradsdisputaser på universitetets nettside. Konsulent ved
sekretariatet og dagligarkivet ved Medisinsk fakultet før dette.
Diverse jobber ved siden av jobb og studier i årene 1988 – 1998.
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