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Nyexaminerad lärare med fokus på xxx vill gärna bli en del av xxxx-skolan!
Tack för trevligt och informativt samtal, Anders! Jag är nu än mer övertygad om att jag kan tillföra er
skola både relevanta kunskaper och erfarenheter som kommer väl till pass för tjänsten som lärare i
matematik. Jag slutför nu min sista termin på lärarprogrammet med planerad examinering i ämnena
engelska och svenska under juni och hoppas till hösten, hos er på xxxx-skolan, kunna bidra med:
 Mycket goda, uppdaterade teoretiska kunskaper från min lärarutbildning tillsammans med
verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningsåren har gett mig insikten om vikten av att ha en
god kommunikation med såväl elever, kolleger och ledning. Efter genomförd VFU på
Lärostads fria högstadieskola blev jag tillfrågad att arbeta som vikarie och har sedan dess
tjänstgjort där vid behov.
 Relevant arbetslivserfarenhet genom vikariat på ett kommunalt korttidshem för barn med
funktionsnedsättning. Parallellt med mina studier har jag jobbat extra som vikarie under
helger, kvällar och skollov i Lärostad. Dessa erfarenheter har berikat mig som person genom
att jag har utvecklat mitt tålamod och därför inte stressar upp mig i onödan.
 Pedagogiska och didaktiska kunskaper som jag vidareutvecklat. På helger och kvällar är jag
verksam som tränare i Lärostads basketklubb. Åren i klubben har gett mig chansen att och
samtidigt arbeta aktivt med att skapa god kontakt med spelarnas föräldrar vid exempelvis
lägervistelser och liknande. Att arbeta i grupp inför dessa arrangemang har bidragit till att jag
utvecklat min samarbetsförmåga.
 Ansvarsfull, positiv och inkännande person som brinner för mina två ämnen, engelska och
svenska. Att arbeta som lärare och få kontakt med eleverna är något som jag ser både som
roligt och väldigt givande och vill nu utvecklas i min roll på en skola som delar mina
värderingar.
Jag kontaktar er nästa vecka och ser fram emot att få höra mer om tjänsten och hur jag kan ge era
elever bästa tänkbara utbildning!

Med vänliga hälsningar,
Lena Lärare

