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*Født: 6. mai 1961 i Kristiansand
*Adresse: Østhellinga 7a, 0870 Oslo
*Telefon: 98862709
*E-post: rigmorsg (@) gmail.com,
rigmor.smith-gahrsen (@) teologi.uio.no
*Sivilstatus: Gift, én sønn født i 1999

Arbeidserfaring
- 1. januar 2017 - : Seniorrådgiver ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
- 6. august 2007 - 31. desember 2016: Kontorsjef ved Det praktisk-teologiske seminar,
underetat under Avdeling for tro, livssyns og kulturvern i KD, Kulturdepartementet.
(Lokalisert ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo) (1/1 stilling)
- 15. september 2006 - 31. august 2007: Administrativ leder ved Senter for teknologi,
innovasjon og kultur Universitetet i Oslo (1/1 stilling, vikariat)
- Januar 2000 - medio september 2006: Kontorsjef, Senter for kvinne- og kjønnsforskning,
Universitetet i Oslo (1/1 stilling)
- Januar 1998 - desember 1999: Kontorsjef ved Institutt for menneskerettigheter, Universitetet
i Oslo (1/1 stilling) (barselspermisjon fra 1. mars til 31. desember 1999)
- September 1993 - desember 1997: Førstekonsulent (forskningskonsulent 1993-1995,
studiekonsulent 1996-1997), Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (1/1 stilling)
Permisjon fra 1.10.96 til 31.7.97
- Januar - juni 1997: Førstekonsulent (undervisningskonsulent) Institutt for
samfunnsvitenskap, Seksjon for religionsvitenskap og Seksjon for sosialantropologi/samiske
studier, Universitetet i Tromsø (1/1 stilling, vikariat)
-21.10.-31.12.1996 Sosialkonsulent ved Studentenes sosialtjeneste, Studentsamskipnaden i
Tromsø (1/1 stilling, vikariat)
-H 95, v 96, h 97 og v 98: Sensor for mellomfagstillegget i sosialantropologi, Institutt og
museum for antropologi, UiO

- Vår 95 og vår 90: Kollokvieleder for mellomfagsstudenter (områdene Utvikling og endring
og Etnisitet og nasjonalisme), Institutt og museum for antropologi, UiO (24 undervisningstimer hvert semester + forberedelse)
- September 1994 - august 1996: Sekretær for Acta Sociologica utgitt av Nordisk
Sosiologiforbund (ca. 1/10 stilling)
- August 1993 - april 1994: Intervjuer, Statistisk sentralbyrå (timebasert)
- Juli 1991 - september 1993: Nattevakt/pleiemedhjelper, Cathinka Gullberg Sykehjem (1/4
stilling)
- Oktober 1991 - desember 1992: Konsulent, Avdeling for tolkeutdanning, Institutt for
lingvistikk og filosofi, UiO (1/2-3/4 stilling)
- Mars 1989 - august 1991: Pleiemedhjelper, Røde korshjemmene, Ullern,
senildementavdelingen (post 9) og dagsenter (ekstravakt, ferievikar)
- Januar 1988 - juni 1988: Norsklærer (for innvandrerungdom, innføringskurs), Hersleb
ungdomsskole (1/1 stilling)
- Oktober 1984 - januar 1985: Fjøsrøkter, Kibbutz Haogen, Israel (full arbeidstid)
-1981 - 1989: Pleiemedhjelper og miljøarbeider, somatiske og psykiatriske sykehus: Eg
sykehus, Kristiansand, Ternevig sykehjem, Kristiansand, Diakonhjemmets sykehus, Oslo
(ekstravakter, ferievikariater)
- September 1980 - august 1981: Menighetsarbeider (“ettåring”: barne- og ungdoms- og
administrativt arbeid, samt undervisning) (1/1 stilling)
- 11.7.-16.8.1979 og 7.7.-22.8.1980 Medarbeider kassekontoret i Televerket, Kristiansand
teleområdet, Abonnements- og regnskapsavdelingen (1/1 stilling, sommervikariater)

Utdanning
- Våren 2015: BI, Oslo BIK3402 ”Arbeidsrett 2” 7,5 stp (Karakter: A)
- Høsten 2013: BI, Oslo BIK2930 ”Arbeidsrett 1” 7,5 stp (Karakter: A)
- Høsten 2012: BI, Oslo BIK2911 ”Grunnleggende bedriftsøkonomi” 7,5 stp (Karakter: B)
- Høsten 2010: BI, Oslo BIK2913 ”Retorikk – kunsten å overbevise i tale og tekst” 7,5 stp
(Karakter: A)
- Våren 2009: BI, Oslo BIK2915 ”Coaching II: Mentoring og postitv psykologi” 7,5 stp
(Karakter: A)
- Høsten 2008: BI, Oslo BIK2400 ”Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens” 7,5 stp
(Karakter: A)
- Våren 2005: Universitetet i Oslo, 10 studiepoengsemne KFL2031 ”Feminisme og
multikulturalisme” (Karakter: B)
- Høsten 1997: KPMG/Statskonsult/Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kurs i administrasjon og
ledelse, modul 3: Datafag (2 vekttall/6 studiepoeng) (Karakter: 2,4)
- Høsten 1995: Auriga/Statskonsult/Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kurs i administrasjon og
ledelse, modul 2: Økonomisk ledelse i det offentlig/bedriftsøkonomi (4 vekttall/12
studiepoeng) (Karakter: 2,5)
- Våren 1995: Auriga/Statskonsult/Høgskolen i Nord-Trøndelag, Kurs i administrasjon og
ledelse, modul 1: Ledelse og organisasjonsteori (4 vekttall vekttall/12 studiepoeng) (Karakter:
1,5)
- Høsten 1988 - våren 1993: Universitetet i Oslo, Cand. polit. i sosialantropologi (med
feltarbeid på Malta fra juli 1990 til juli 1991) (Karaktergjennomsnitt: 2,1)
- Våren 1990: Universitetet i Oslo, lingvistikk på grunnfagsnivå. (Tok ikke eksamen.
Samtidig lærte jeg meg maltesisk på egenhånd)

- Desember 1989: Universitetet i Oslo, kurs i statistiske metoder (Pedagogisk institutt)
(Karakter: Bestått)
- Januar 1989: Universitetet i Oslo, Forprøver i fonetikk og språkvitenskap (Karakter: Bestått)
- Våren 1988: Universitetet i Oslo, Semesteremne i norsk som fremmedspråk (Karakter:
Bestått)
- Høsten 1987: Universitetet i Oslo, Mellomfag i sosialantropologi (Karakter (bare
mellomfagstillegget: 2,0)
-1986 - 1987: Voksengymnaset Hegdehaugen, fransk C-språk (Karakter: 5)
- Halve høsten 1986 - våren 1987: Universitetet i Oslo, Grunnfag i sosialantropologi
(Karakter: 2,5)
- Høsten 1985 – høsten 1986: Diakonhjemmets sykepleierhøgskole, Oslo,
Sykepleierutdannelse (avbrutt etter ca. 1 1/4 år) (Karaktergjennomsnitt 3.6, S.tf. (høyeste
karakter 4))
- Våren 1985: Alliance Francaise, Paris, franskkurs – fire måneders intensivkurs
- Høsten 1983 - våren 1984: Formingslærerskolen, Notodden, Årsenhet i tegning, form og
farge (Karakter: Godkjent)
- Våren 1983: Universitetet i Oslo, avdeling Kristiansand, Examen Philosophicum (Karakter:
2,0)
- Våren 1983: Kristiansand husflidskole, ½ års-kurs Tegning, form og farge
- Høsten 1981 - høsten 1982: Universitetet i Tromsø, biologi (6 kurs, til sammen 30
vekttall/90 studiepoeng) (Karaktergjennomsnitt: 1,5)
- Høsten 1977 - våren 1980: Oddernes gymnas, Vågsbygd, Examen artium, naturfaglinja
(biologi) (Karaktergjennomsnitt: 5)

Kurs, verv og lignende
Diverse kortere kurs ved UiO, Direktoratet for økonomistyring og NAV:
- Innføringskurs i HMS-arbeid ved UiO (11 halvdagskurs)
- «Sees i morgen»: Grunnkurs: Arbeid og psykisk helse 11.3.2013. Påbygging:
Samtalemetodikk 11.11.2013. Påbygging: Kriser og stressmestring 5.11.2014. Påbygging:
Konflikt, forebygging og håndtering 23.9.2016, NAV Oslo.
- «Arbeidsmiljø og trivsel» og «Helsefremmende arbeidsplasser» to halvdagskurs september
og oktober 2015, NAV Oslo
- «Omstilling» Todagerskurs, 9.-10.9.2015, NTL sentralforvaltningen
- «Får Walter lov?» e-kurs i forvaltningsloven DIFI, november 2014
- Nynorskkurs 7. mai 2013 med forarbeid og etterarbeid
- Sykemeldingsoppfølging: Grunnkurs 1 Systematisk sykefraværsoppfølging, kl. 9-12,
18.10.2011. Grunnkurs 2 Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt, kl. 9-12, 29.11.2011.
Grunnkurs 3 Oppfølgingssamtalen og oppfølgingsplan, kl. 9-12, 26.10.2011
- Arkivkurs: Direktoratet for forvaltning og IKT: Modul A, «Arkivarbeid – grunnkurs»
(grunnleggende arkivarbeid, offentleglova og arkivnøkkel) 8.-10.2.2010; Modul B
«Arkivarbeid – i praksis» (praktisk, daglig arkivabeid) 22.-24.3.2010; Modul C «Arkivarbeid
– videregående» (elektronisk arkiv)” 3.-4-5.2010.
- Innføringskurs Stiftelsen Kirkens Ressurssenter Oslo, ”Kirkelig ansatte i møte med
overgreps- og krenkelsesproblematikk (6 timer) februar 2010
- Kurs: «Hvordan lage gode offentlige nettsider?» 11.11.2009
- Nordisk kirkelig informasjonskonferanse 23.-25 sept. 2009
- Engelskkurs for ledere ved Universitetet i Oslo (6 x 4 timer), juni - august 2005

- Statskonsults program for mellomledere i statlig virksomhet (Mellomlederprogrammet) (4 x
4 dager samt arbeid mellom møtene), juni - oktober 2004
-Korsang: Synger alt i Universitetet i Oslos ansattekor Unikor fra januar 2009, styremedlem
(sekretær) fra februar 2014.
- Deltar fra våren 2016 i språkkafe for flyktninger og innflyttere på Nydalen Deichmanske
bibliotek og i Nordberg kirke. Driver «sang på norsk»-tiltak for samme målgruppe
(Bakkehaugen kirke) fra våren 2016.
- Menighetsrådsarbeid: Bakkehaugen sokn: Medlem fra oktober 2007 til desember 2014, leder
fra januar 2009 til november 2011. F.o.m. 1.1.2015: Medlem og leder i menighetsrådet for
Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.
- Representant i FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg), Tåsen skole høsten 2006 - våren 2008
- Leder av FOKK (Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge) juni 2004 - juni 2006,
styremedlem juni 2006 - juni 2008
- Sekretær for Fagrådet for kvinne- og kjønnsforskning, oktober 2002 - oktober 2004
- Medlem av styret i Blindern Barnestuer h 04 - v 05, Lønnsutvalget v 04 og v 05.

Andre kvalifikasjoner
Behersker engelsk godt, fransk rimelig godt (muntlig), tysk en del. Har noe kjennskap til
maltesisk (muntlig og leseferdigheter) og forstår og leser litt spansk og italiensk.

Diverse interesser
Språk, (tverrkulturell) kommunikasjon, bildekunst, kunsthåndverk, korsang, kirkemusikk og
“verdens musikk”, psykisk helse, kjønns- og kirkespørsmål.

Referanser
Sivert Angel, tidligere rektor ved Det praktisk-teologiske seminar, sivert angel (@)
teologi.uio.no, 92404917
Bjørg Michaelsen, tidligere førstekonsulent ved Det praktisk-teologiske seminar, 95499574

