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Nærværende og kreativ indskolingslærer med stor interesse for det
specialpædagogiske

Jeg blev i sommeren uddannet lærer med fagene matematik, håndværk og
design og kristendomskundskab- og jeg har undervisningserfaring både i
almene klasser og for elever med særlige behov. Stillingen som lærer i jeres
nyopstartede 0.-1. klasse tiltaler mig meget. Jeg sætter stor pris på det
kendskab man får til eleverne i klasser med få elever, da det i øget grad giver
mulighed for at tage udgangspunkt i elevernes ståsted og dermed kunne
støtte dem bedst muligt og hjælpe til at styrke elevernes individuelle udvikling
gennem deres skoletid.

Fokus på inklusion og anerkendelse
Som lærer er jeg nærværende og iderig og jeg vægter trivsel blandt elever og
relationer højt. Jeg tror på, at man lærer bedst, når man føler sig tryg og har
det godt. Derfor ønsker jeg at skabe gode og positive fællesskaber, som
bygger på gensidig respekt og tillid. Et fællesskab, hvor alle børn føler sig
inkluderet og anerkendt uanset forskelligheder. I min undervisning vægter jeg
elevernes sociale og personlige udvikling lige så højt som deres faglige og
mener, at læring forudsættes af, at eleverne trives.

Struktureret undervisning med udgangspunkt i eleven
Jeg lægger vægt på, at der for eleverne skal være kendte rutiner i skoledagen
og en genkendelig struktur i tilrettelæggelsen af min undervisning. Især når
det drejer sig om undervisning af elever med særlige behov. Derfor ser jeg det
også som et stort plus, at der som udgangspunkt er en lærer tilknyttet klassen
og at der er mulighed for, at følge eleverne gennem hele deres skolegang.
Dette kendskab giver mulighed for at lave opgaver og tilrettelægge
undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser og
kundskaber.

Nyuddannet med masser af erfaring
Under uddannelsen tog jeg orlov et år for at rejse og arbejdede senere to år på
skole inden og mens jeg skrev min bachelor. Det har givet mig det. at jeg som
nyuddannet allerede er beriget med masser er erfaring. Fra november har jeg
arbejdet som fast vikar på Navngivet Skole, hvor jeg fast har været i en special
klasse på 2. årgang. Her har jeg for alvor fået øjnene op for det at beskæftige
mig med elever i vanskeligheder og finder stor glæde ved at hjælpe til
skabelsen af et trygt, stabilt og struktureret undervisningsmiljø med tætte
relationer, hvor man for alvor kan hjælpe eleven ud fra dens individuelle
behov.

I mine vikariater har jeg skabt mig erfaringer ift. klasseledelse, samarbejde
med kollegaer, planlægning af undervisning samt undervisning og støtte af
elever i forskellige vanskeligheder. Dog ser jeg frem til at indtage en lærerrolle,
hvor jeg over længere tid følger eleverne og kan danne endnu stærkere
relationer der kan bruges i udviklingen af undervisningen og relationsarbejdet.
Jeg glæder mig til at indgå i et team, hvor jeg på lige fod med kollegaerne i
teamet indgår i struktureringen af undervisningen samt forældresamarbejdet.

Jeg håber, at I også ser matchet og at møde jer til en uddybende samtale.

Med venlig hilsen,


