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Listen up! Nyuddannet sproglærer med gåpåmod og faglige ambitioner til
udskolingselever på Lillevej skole
Til sommer er jeg færdiguddannet som udskolingslærer på Læreruddannelsen Zahle med
undervisningsfagene dansk, tysk og engelsk i baggagen. Stillingen som lærer på Lillevej skole tiltaler mig
meget, da jeg let kan spejle mig i skolens ambition om at ville skabe en spændende og udviklende
arbejdsplads, hvor der lægges vægt på teamsamarbejde. En af forudsætningerne for dette er at skabe et
stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvilket jeg er klar til at biddrage med.

Som det er antydet i det ovenstående, er jeg sproglærer med stort S. Jeg er meget interesseret i danskfagets
potentialer og fremmedsprogsdidaktikkens udvikling og er samtidig meget optaget af, hvordan elever
opfatter disse fag, hvilket jeg fik mulighed for at undersøge i mit nyligt overståede bachelorprojekt. Som
lærer har jeg høje faglige ambitioner, men er samtidig god til at fornemme hvor den enkelte elev befinder
sig. Dette har jeg bl.a. fået mulighed for at demonstrere i de fire praktikforløb på læreruddannelsen og
gennem privatundervisning. For mig er der en tydelig sammenhæng mellem de sociale relationer i
klasseværelset og elevernes faglige udvikling, og derfor vægter jeg relationen til eleverne meget højt. Jeg vil
derfor vurdere, at jeg har gode faglige, sociale og pædagogiske kompetencer i relation til både dansk og
engelsk. Desuden har jeg fra begyndelsen af min uddannelse set mig selv som udskolingslærer og ved, at
det er her mine kompetencer ligger. Dog skal det understreges, at jeg finder glæde ved samvær med børn i
alle aldre, hvilket også afspejles i mine tidligere studiejobs som barnepige. Både på mit studie, i
praktikforløbene og gennem forskellige erhvervserfaringer har jeg erfaret, hvor vigtigt et godt samarbejde
er, og dette vil også have en høj prioritet på min kommende arbejdsplads.

Til sidst vil jeg gerne tilføje, at jeg som ansat er pålidelig, engageret og har en problemløsningsorienteret
tilgang til hverdagens opgaver. Dette håber jeg at kunne bidrage med på en fremtidig arbejdsplads.

Jeg glæder mig til at høre fra jer og ser frem til et muligt samarbejde.
Med venlig hilsen
Helene Møller
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