
Med venlig hilsen,

Engageret lærer søger stilling som tysklærer

Jeg er meget motiveret for at blive en del af jeres lærerteam, da jeg har hørt godt om jeres skole, og da jeg har et

kæmpe hjerte for børn af alle slags! Desuden har jeg et brændende ønske om at indgå i et stærkt og forpligtende

tværfagligt læringsfællesskab, der sammen arbejder for, at børnene trives og udvikler sig til livsduelige mennesker,

som har tillid til egne evner og masser mod på livet!

Jeg er fagligt velfunderet og har linjefag i dansk, historie og samfundsfag. Derudover har jeg en kæmpe passion for

tysk sprog og kultur, og jeg har bl.a. taget flere tyskkurser og boet i Tyskland. Derfor mener jeg, at jeg har

kompetencer til at undervise i tysk. Min ambition er, at eleverne får lov at opleve tyskfaget som spændende og

relevant at arbejde med. Jeg vil derfor integrere bevægelsesaktiviteter og kreative opgaver i undervisningen, da

det øger læringsglæden og skaber grobund for en dybere læring! Derudover lægger jeg vægt på, at eleverne

udvikler interkulturelle kompetencer, så de er rustet til mødet med en flerkulturel verden, og dermed rustet til at

møde det, som er anderledes end dem selv med et åbent og nysgerrigt sind.

Jeg har en kæmpe interesse for relationsarbejde og inklusion, og jeg anser mig selv for at være en kærlig person

med stærke relationelle kompetencer, når det gælder min relation til såvel elever som kollegaer. Min viden og

erfaring har vist mig, hvor vigtigt selvværd og tryghed er for elevernes trivsel og faglige udvikling. Derfor lægger

jeg vægt på at skabe et inkluderende og positivt læringsmiljø, der skal være med til at give eleverne masser af

succesoplevelser i undervisningen, så de udvikler et sundt og positivt selvbillede. Dette vil jeg gøre ved at være en

støttende og nærværende omsorgsperson overfor eleverne, som har fokus på, at der altid er en rar atmosfære i

klasserummet, så alle kan føle sig trygge og som en værdifuld del af klasse- og læringsfællesskabet! Derudover vil

jeg være tydelig og rammesættende i min klasserumsledelse ved at have en fast struktur i undervisningen, hvor jeg

starter og afslutter lektionerne på nogenlunde samme måde, og hvor undervisningens indhold har et tydeligt

fagligt fokus.

Desuden er jeg meget bevidst om, at eleverne har forskellige læringsforudsætninger, og at de lærer forskelligt.

Dette vil jeg skabe åbenhed om i klasserummet, da min oplevelse er, at åbenhed og en anerkendende italesættelse

af forskelligheden skaber mere accept eleverne imellem og gør det nemmere for eleverne at indgå som hinandens

læringspartnere på en naturlig måde.

Som person er jeg naturligt empatisk, støttende og omsorgsfuld. Tilmed er jeg en udadvendt og ambitiøs

holdspiller, som gerne vil udvikle sig, udfordres og som vil fællesskabet. Derfor trives jeg godt, som en del af et

professionelt læringsfællesskab, hvor man hele tiden skal dygtiggøre sig, lære af hinanden og i fællesskab udvikle

den pædagogiske praksis!

Med mig på holdet får I derfor et loyalt og positivt menneske, som er meget optaget af, at alle trives og føler sig

tilpas i fællesskabet, og derfor vil jeg gøre mit bedste for at bidrage til et rart og trygt arbejdsmiljø på jeres skole.

Jeg håber, I kan se mig som jeres kommende kollega, og jeg ser meget frem til at høre fra jer!


