
Som lærer brænder jeg for at gøre en forskel for børn og unge og bidrage til at de får en god og tryg
skolegang. Jeg er optaget af at skabe trygge læringsmiljøer, der møder hvert enkelt barn hvor det er.
Jeg vægter børns trivsel og tryghed, og derfor søger jeg stilling hos jer.

Lyt til hvad børnene har at sige!
Jeg har tidligere arbejdet på en heldagsafdeling med børn der både er fysisk og verbal
udadreagerende. En arbejdsdag bestod ofte af at hjælpe børnene med følelsesregulering og
konflikthåndtering. Børn kan ikke altid sætte ord på hvad de føler og tænker. Derfor anser jeg børns
adfærd som en form for kommunikation hvorigennem de forsøger at fortælle andre hvad de har på
hjertet. Som lærer lytter jeg ikke blot til de ord børnene siger, men jeg ser også bag om deres adfærd. 

Jeg er psykisk stærk til at klare en travl hverdag, der ikke altid forløber som planlagt. Jeg er robust og
tager det ikke personligt når børnene bliver udadreagerende. Ydermere er jeg er en rolig og tålmodig
person hvilket viste sig at være en fordel i arbejdet med børn. 

Jeg har en anerkendende og empatisk tilgang til mit arbejde. Jeg vægter relationsarbejdet og anser
det som værende nøglen til elevernes trivsel og læring. Jeg skaber forudsætningen for en god relation
ved bl.a. at deltage i børnenes lege og samtaler, samt ved at være den lyttende og støttende voksen
de har brug for. Jeg har øje for børns forskelligheder og jeg møder dem i øjenhøjde med anerkendelse,
empati, forståelse og respekt. 

Ydermere er jeg tydelig, struktureret og rammesættende i min klasseledelse. Jeg har erfaring med at
skabe en motiverende undervisning, der tager højde for elevers forskellige forudsætninger og
interesser. Jeg skaber læring gennem leg, bevægelse, oplevelse og kreativitet. Desuden kan jeg
reflektere over min egen undervisningspraksis og dens udvikling.

Som lærer er jeg samarbejdsorienteret og kan bidrage med gode samarbejdsevner i arbejdet med både
kollegaer, børn og forældre. Jeg anser samarbejdet som en ressource der kan være til stor gavn for
børnene.

Der vil altid være blomster, for dem der vil se dem!
Jeg er en optimist der evner altid at se det bedste i situationer og andre mennesker. Jeg har gå på
mod og bliver ikke slået ud når dagen ikke forløber som planlagt. Ydermere er jeg en smilende, stabil
og pålidelig person, der trives i et arbejdsmiljø hvor samarbejde, sparring og vidensdeling er en del af
hverdagen på jobbet. 

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Engageret og robust lærer hvis hjerte banker for børns trivsel

vej nummer postnummer kommune
+45
navn@mail.dk

Navn Efternavn

Med venlig hilsen,


