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DANSK- OG FYSIKLÆRER MED RØDDER I
DE FRIE SKOLER

Jeg har på jobnet.dk set, at I søger en lærer, som skal kunne undervise i dansk og
fysik/kemi samt et valgfag- Jeg er linjefagsuddannet i dansk, fysik/kemi og har
undervisningserfaring fra en lang række af vikariater i historie, matematik og
madkundskab, både som alment og valgfag. Derudover har jeg næsten kun
arbejdet med børn i udskolingen i de snart 11 år jeg har undervist. Jeg søger
stillingen hos jer, fordi jeg synes det lyder rigtig skønt at I vægter
relationsarbejdet, samt at I har et loft over jeres klasser, der muliggør at man kan
nå at være omkring alle elever på en klokketime. Det vil jeg virkelig gerne være
en del af. Sidst, men ikke mindst, så jeg selv gået på friskolen og har en masse
gode minder fra min tid der, som jeg også kan se i jeres værdier.

Hvis I vælger mig, vil I få en kollega der er helhedsorienteret, fagligt velfunderet,
inkluderende, robust og møder elever såvel som forældre i øjenhøjde. Jeg er en
mand der hviler i mig selv, og ikke tager ting nært når de ikke lykkedes, men i
stedet reflekterer over hvordan det kan forbedres. Jeg har et let og muntert sind
der smitter af, og det bruger jeg aktivt i min undervisning til at skabe aktivitet og
glæde. Jeg er som lærer meget fokuseret på de unges trivsel, hvilket kommer til
udtryk ved at jeg er meget tolerant og respektfuld i mit møde med andre, og er
meget opmærksom på den enkelte. Jeg tror på at alle børn bidrager med det
bedste de kan, og derfor er det mine timer vigtigt at anerkende elevernes
indsats, og derudover samarbejde om hvordan man kan forbedre sig.

Om mig selv kan jeg sige at jeg er engageret i kultur, bæredygtighed og
konkurrencer, hvilket altid har været til stor glæder for de arbejdssteder der har
prøvet min julefrokost-musikquiz. Jeg er derudover en aktiv del af klub- og
kulturlivet i min hjemby.

Jeg håber at min ansøgning har vakt jeres interesse, og jeg står gerne til
rådighed for yderligere information.


