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Anne Marie Villumsen 
 
Uddannelser 

 
2015 Ph.d. v/Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 
2011 Lektor, professionsuddannelsesregi 
2010 1årig projektleder uddannelse 
2007 Autorisation fra Dansk Psykolognævn 
2004-2007 3årig Efteruddannelse i systemisk teori og metode 
2006 Certificeret MST terapeut 
2003-2005 Kandidateksamen i psykologi ved Aarhus Universitet med 

speciale i arbejds- og organisationspsykologi 
1999-2002 Bacheloreksamen (B.A.) i psykologi ved Aarhus Universi-

tet 
.  

 
Forskningserfaring 

 
2015-2017 Forsker og projektleder på forskningsprojektet ”Hvilken 

forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsatsfor 
udsatte børn og familier?”  
Finansieret af Socialstyrelsen 

2011-2015 Ph.d. stipendiat v/Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 
2010-2012 Forsker og projektleder på forsknings- og udviklingspro-

jektet ”Udvikling af en eksemplarisk participatorisk model 
for implementering af redskaber til opsporing og tidlig 
indsats i relation til potentielt udsatte børn i alderen 0-6 
år i den kommunale praksis”.  
Finansieret af Socialstyrelsen 

2008-2010 Projektleder på forsknings- og udviklingsprojektet ”Po-
tentielt udsatte børn - en kvalificering af det tværfaglige 
samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning”. 
Finansieret af Servicestyrelsen 

Siden 2008 Programleder for forskningsprogrammet ”Udsatte børn 
og unge” v/ FOU center for Socialpædagogik og Socialt 
arbejde 

2004 Forskningsassistent ved projekt om ”Styrkelse af nære 
relationer mellem sårbare forældre og spædbørn”. Projek-
tet var et samarbejde mellem Lyngby-Tårbæk og Thisted 
kommuner samt Danmarks Pædagogiske Universitet og 
Socialministeriet 

2003 Forskningsassistent i arbejds- og organisationspsykologi 
for Professor Mogens Agervold. Projekt omkring imple-
mentering og opfølgning af arbejdspladsvurderinger. 

2002 Forskningsassistent v/ University of Reading, den udvik-
lingspsykologiske afdeling. Projekt omkring indlæring 
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Erhvervs – og undervisnings- 
erfaring: 
 

Siden 2016 Konstitueret Centerchef, Nationalt Videncenter for Ud-
satte børn og Unge 

Siden 2011 Ekstern Lektor v/Aarhus Universitet 
Siden 2008 Underviser ved Diplomuddannelsen på børne- og unge-

området med fokus på myndighed og leverandør på bør-
ne- og ungeområdet. Landsdækkende.  

Siden 2007 Underviser ved Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA 
University College 

2006-2007 Terapeut ved MST (multisystemisk terapi) Århus 
Kommune. Familiebehandling af familier med stærkt 
antisociale unge 

2005-2006 Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Støv-
ring Kommune/Rebild Kommune 

2005-2006 Underviser ved projekt ”Klar til barn”. Et projekt udviklet 
for Servicestyrelsen. (www.klar-til-barn.dk) 

2002-2005 Samarbejde med systemisk erhvervskonsulent Ole Ny-
gaard, WIOL 

2004-2005 Underviser i psykologi ved Århus Tandlæge Højskole v/ 
Aarhus Universitet 

2004 Praktik som klinisk psykolog i privat praksis i Århus 
Midtby. Forestod her individuelle klientforløb og deltog i 
ledelse af gruppeterapi 

2003-2005 Vikar i socialpsykiatri ved Botilbuddet Kragelund 
 
 
Organisationserfaring 
 

2016 Sagkyndig af de norske Barneversuddannelser.  
I regi af NOKUT, den norske styrelse for kvalitet i uddan-
nelser, under Ministeriet for forskning og uddannelse, 
Norge.  

Siden 2000 Supervisor for socialrådgivere, lærere og pædagoger 
Siden 2000 Organisationskonsultation og videnbaseret systematise-

ret udvikling af praksis i både offentlige og private orga-
nisationer 

 
 
Kortere kurser 

2008 2 dages kursus med Karl Tomm 
2007 2 dages kursus i ACT (Acceptance & Commitment 

Therapy) og kognitiv adfærdsterapi 
 
 
 
 
 
 


