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Jeg har med stor interesse læst jeres jobopslag som pædagog. Jeg er meget interesseret i at blive en del af
jeres velfungerende team. der går ind for en læringsrig udvikling samt god trivsel for børnene.

Som det fremgår af mit CV er jeg uddannet pædagog i 1983, og de seneste 29 år har jeg arbejdet som
børnehaveklasseleder. Jeg er af den overbevisning, at jeg igennem samarbejde med jer vil kunne udvikle mig
både menneskeligt og fagligt. Desuden ser jeg frem til at kunne udvikle mine kompetencer indenfor
pædagogikken.

Jeg har mange års erfaring indenfor det pædagogiske arbejde med børn i alderen 0-14 år. Jeg betragter mig
selv som en ansvarsbevidst og fleksibel pædagog, der har megen erfaring indenfor didaktik og relations
pædagogik. Jeg dækker bredt fagligt og har en stor viden og interesse for de pædagogiskfaglige og det
sproglige område. Derudover lægger jeg stor vægt på at inddrage bevægelse og motorik i hverdagen ved at
igangsætte aktiviteter og etablere læringsmiljøer ude samt inde. I mit arbejde er IT en stor del, både med
hensyn til planlægning, dokumentation og afvikling. Jeg er nysgerrig, arbejder professionelt, og stiller krav til
mig selv. Jeg er udadvendt, en initiativtager, nærværende, og er villig til at indgå i positivt samt forpligtende
samarbejde med kollegaer, elever og forældre.

I mit samspil med andre lægger jeg stor vægt på anerkendelse, at lytte til den enkelte, tage udgangspunkt i
muligheder i stedet for begrænsninger og arbejde hen mod et fællesskab. I samarbejdet med forældrene
lægger jeg stor vægt på at være aktiv, skabe tryghed og være imødekommende, med udgangspunkt i at alle
ligeværdige og hver giver sit til et fællesskab.

Jeg håber at denne ansøgning vil føre til en personlig samtale, hvor jeg kan høre mere om jobbet og uddybe
min motivation.

Med venlig hilsen,


