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Passioneret person med en bred vifte af kompetencer
søger stillingen som matematiklærer

Udover matematik, kan jeg i min fagpakke tilbyde
håndværk og design, idræt og friluftsliv.

Jeg er lige blevet uddannet som lærer og glæder mig til at
komme i gang med det jeg har forberedt mig på i 5 år.

I arbejdet med det speciale, som man skal lave på 5. årgang
på den frie lærerskole, arbejdede min gruppe og jeg med et
koncept kaldet "Segmenteret idræt." I specialet havde vi et
stort fokus på det hele menneske i idrætsundervisningen
hvor vi blandt andet forsøgte at gøre op med den
kronologiske aldersudvikling som man ser i skolen i dag, og
i stedet fokuserer på hver enkelt elevs biologiske udvikling.
Min tilgang til matematikken er at den skal være
motiverende og lægge op til at eleven og jeg kan udforske
matematikken både i bøger men også sammen udenfor i
form af forskellige matematiske lege og opgaver.

Min tilgang til matematikken er at den skal være
motiverende og lægge op til at eleven og kan udforske
matematikken både i bøger men også sammen udenfor i
form af forskellige matematiske lege og opgaver.

I min matematikundervisning forsøger jeg at tilpasse mig
den forståelse af matematik som eleven har og derfor er
relationsarbejdet med eleven vigtig for mig for at kunne
ramme de rigtige metoder og tilgange som passer til
eleven.

I skal vælge mig, fordi I får en lærer med stort gåpåmod, og
som går meget op i relationen med eleverne. Jeg ser en dyd
i det gode kollegiale samvær såvel som det gode
forældresamarbejde. Det skal være sjovt at gå i skole, og
jeg har gennem min uddannelse fået tilegnet mig en masse
viden og værktøjer, som jeg ikke er bange for at prøve af,
for at få det til at lykkes.

Jeg glæder mig til at høre fra jer!
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