
Relevant erhvervserfaring

Lærervikar på Den Lille Skole
2021 - Nu

Har i en periode på tre uger været vikar på 6. årgang i fagene tysk, historie og
dansk

Underviser nu som lærervikar i dansk i 8. klasse og er støtte i andre fag.
Virksomhedspraktik på skolen: Underviste i tysk, samfundsfag og historie

Vikar på Den Store Skole
2021

Navn

Kontakt

Personlig profil
Som person er jeg social, positiv og omsorgsfuld, og jeg brænder for at arbejde i teams og
være med til at gøre en forskel for børn og unge! Jeg mener, det er vigtigt at give noget af sig
selv ved at vise sin personlighed og være nærværende og autentisk. Jeg går meget op i at få
opbygget en tillidsfuld og varm relation til mine elever og kollegaer. Desuden er jeg
engageret og ambitiøs, og jeg lægger al min energi og passion i mit arbejde.

Telefon: 
+45

E-mail: 
fornavn@mail.dk

Adresse: 
vej

Uddannelse

Boet i Tyskland og taget et tysk
sprogkursus (B2)
2019 - 2020

Læreruddannelse  
2015 - 2019
Uddannet folkeskolelærer i fagene
dansk, historie og samfundsfag på
mellemtrinnet og i udskolingen. Bla.
taget specialiseringsmodul indenfor
sprogtilegnelse og elever med dansk
som andetsprog. 

Undervist primært i fagene dansk, tysk, historie og samfundsfag

Underviser og lektiehjælper for tosprogede piger
2017-2018

Eksamensvagt
2017-2019

Erfaring både fra folkeskole og specialskole, med særlig fokus på børn med
ADHD og
autismespektrumsforstyrrelser samt børn med meget lavt selvværd.
Kendskab og erfaring med tværfagligt teamsamarbejde fra praktikken

Praktik under læreruddannelsen
2015 - 2019

Undervist i fagene dansk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, tysk
og idræt. 
Pædagogmedhjælper i indskolingen og i SFO

Tilkaldevikar og pædagogmedhjælper
2016-2017

Undervist primært i fagene dansk, tysk, historie og samfundsfag

Tilkaldevikar
2017-2018

Uddannelse i historie  
2013 - 2015

Tysk suppleringsfag på B-niveau 
2012

HF  
2010 - 2012

10. klasse  
2009 - 2010

Frivilligt arbejde og
tillidshverv

Kurser og efteruddannelse

Traineeforløb indenfor Lærernes a-kasse
2018
Kursus omhandlende relationskompetence, konflikthåndtering,
forældresamarbejde og Low Arousal.



Frivillig på Ungdommens Røde
Kors ferielejr
Sommeren 2018
Arbejdet med udsatte børn og unge,
herunder børn med ADHD og
autismespektrum forstyrrelser samt børn
med lavt selvværd og udadreagerende
adfærd.
 
Frivillig på lejr for unge
Sommeren 2018

Frivillig på asylcentre og
asylkolonier indenfor Red Barnet
Ungdom 
2015 - 2018

Frivillig lektiehjælper for Red
Barnet Ungdom 
2018
Lektiehjælper for barn i 8. klasse,
primært i fagene engelsk, tysk, dansk og
historie.

Tyske sprogkurser i Tyskland
Sommeren 2017 og efteråret 2019

Uddannelsesdag i København
April 2016
Kursus hos Red Barnet Ungdom indenfor kommunikation og sprog.

Regionaluddannelsesdag i Århus
April 2016
Kursus hos Red Barnet Ungdom indenfor ledelsestyper og konflikthåndtering.

Uddannelsesdag i København
September 2015
Pædagogiske redskaber til håndtering af børn og unge med udfordringer.

Tværfagligt samarbejde imellem lærere og pædagoger
Sammenspillet imellem læring og trivsel

Kursus
Oktober 2016


