
Relevant erhvervserfaring

Barselsvikar på Gårdens Skole
2021

Midlertidig idrætslærer for 9. klasse

Som barselsvikar underviste jeg i Matematik, idræt, samfundsfag og historie
for henholdsvis 7. og 8. klasse

Idrætslærer på Frienskole
2021

Navn

Kontakt

Personlig profil
Passioneret, læreruddannet kitesurfer søger drømmejobbet! Mit virke som lærer bærer præg
af den undervisning jeg giver som sportsinstruktør. Jeg er en alsidig lærer og har beskæftiget
med med alt slags sport, som jeg ofte benytter mig af. Derudover har jeg benyttet mig af
videooptagelser til glæde for elever og til undervisningen, hvoraf jeg også har klippeerfaring.
Jeg er stor tilhænger af varieret undervisning. medbestemmelse og ansvar. Når jeg underviser
mine elever har jeg altid fokus på eleven og forsøger at udvikle deres kompetencer i forhold
til deres faglige niveau. Jeg vægter elevens menneskelige udvikling ligeså højt som faglighed.

Telefon: 
+45

E-mail: 
fornavn@mail.dk

Adresse: 
vej

Uddannelse

Hovedfag i idræt, friluftliv, PPD
(Pædagogik, psykologi og didaktik),
matematik, samt håndværk og
design

Friskole-, efterskole og
højskolelærer på Frihedsskolen
2016 - 2021

Sportsinstruktør (tilkalder)
2016 - nu

Frivillig udvikler af sportsudstyr

Developmentrider
2020 - nu

Lærervikar i 6., 7. og 8. klasse i matematik og idræt

Lærervirkar på Borgens skole
2020

Underviser samt afvikler af events og underholdning for kursisterne

Sportsinstruktør på Sportsskolen
2016 - nu

Jeg var ansat som skolens alt-mulig-mand og brandslukker. Derudover var
jeg sportsinstruktør, basinlivredder, køkkenassistent og pedelmedhjælper

Idrætsskolen
2016

Pædagogmedhjælper på Den Store Skole
2013

Lagermedhjælper hos supermarked
2011 - 2015

Vandsportsinstruktør
2017

Assistant instructor
Fysioterapeutisk eksamineret
sportsmassør
Valgfag i kitesurfing, windsurfing,
coaching, sportsmassør, kend dig
selv. street performance, og krop
og kultur

Idrætsskolen
2015

Matematik A enkeltfag
2013 - 2014

STX og HF
2008 - 2011

Valgfag i windsurfing, dykning og
faldskærmsudspring

Sportsefterskole
2007 - 2008

Folkeskole
1998 - 2007

Andet info
Jeg  bor sammen med min kæreste og vi venter vores første barn. I min fritid er
min store passion vandsport, hvor jeg også elsker at tage på surftrips rundt i
Danmark med familie og venner. Jeg har ren straffeattest og og kørekort til
både bil og motorcykel.


