
Relevant erhvervserfaring

Lærervikar på Den Grønne Skole
2021 - Nu

Undervisning og planlægning af undervisning i matematik, sløjd, billedkunst i
1. til 6. klasse
Resourceperson for elever med forskellige vanskeligheder fra 2. - 9. klasse

Støttelærer i specialklasse på 2. klassetrin
Undervisning og planlægning af undervisning i sløjd for en 5.klasse og
specialklasse på 6. klassetrin

Lærervikar på Åskolen
2019 - 2021

Navn

Kontakt

Personlig profil
Jeg er en åben, positiv og kreativ person der vægter relationerne til og mellem elever samt
trivsel højt. I min undervisning lægger jeg stor vægt på struktur og at tilrettelægge
undervisningen ud fra elevernes ståsteder. Samtidig er kollegialt samarbejde vigtigt for mig
og jeg vil som nyuddannet fra læreruddannelsen kunne byde ind med ny viden og gåpåmod
og til gengæld nyde godt af at kunne lære af mere garvede læreres erfaringer og ideer.

Telefon: 
+45

E-mail: 
fornavn@mail.dk

Adresse: 
vej

Uddannelse

Linjefag: Matematik (1.-6. klasse),
håndværk og design,
kristendomskundskab
Kurser: Sundheds- og
seksualundervisning og
familiekundskab, praksis musisk
Havde orlov et år for at rejse og
arbejdede to år på Smith Skole
under uddannelsen

Læreruddannelse  
2014 - 2021

Udvikling af undervisning, undervisningsmaterialer og forløb
Planlægning og gennemførelse af undervisning på en primary school
Planlægning og gennemførelse af undervisning på en special skole

Udlandsophold i Tanzania
2017

Lærer på 3., 4. og 5. årgang med samarbejde med klassernes lærerteams
Undervisning og planlægning af undervisning i matematik, sløjd,
håndarbejde og kristendomskundskab

Praktik under læreruddannelsen
2014 - 2018

Anden erfaring I min fritid

Hjælpende hænder til aktive samt
kreative aktiviteter
Støttende voksen der hjælper til
øget selvstændighed og
uafhængighed fra forældre

Ledsager for barn med Cerebral
Parese 
2019 - 2021

Støtte elever med handicaps i
undervisningen bl.a. i fagene dansk,
matematik, sejlads og madlavning
Hjælpe til strukturering af
hverdagens opgaver

Hjælpelærer på Højskolen 
2012 - 2014

Jeg er en kvinde der bor i kollektiv. Jeg nyder at bruge tid med mine med-
kollektivister og venner over en god snak eller en udendørs aktivitet. Jeg er
flittigbruger af vinterbadeklubber, hvor jeg gerne befinder mig nogle timer om
ugen. Når der er tid til det, sejler jeg gerne en tur med mine skibs-ejende
kammerater. Når ikke jeg er sammen med mennesker, finder man mig ofte
siddende med mit strikketøj eller andre kreative projekter og en podcast i
øregangene.



Stå for engelskundervisningen
Etablere relationer på trods af
sprogbarrierer

Frivillig på primary school i Nepal
2011

Hjælper på plejehjem
2008 - 2010


