Kære Stormarkafdelingen,
Mit navn er Henrik, og jeg er uddannet folkeskolelærer ved Blaagaard/KDAS
seminarie i 2012. Mine hovedfag er Engelsk, Matematik, og Fysik/Kemi, og jeg
har merit for Tysk (grundet min uddannelse i sprogfaget Engelsk og mit
livslange flydende tyske) og Samfundsfag (grundet samfundsvidenskabelig
grunduddannelse, SAMBAS, ved Roskilde Universitet). Jeg er derfor
interesseret i det barselsvikariat i Tysk m.m., som I har haft opslag om flere
steder online.
Derudover er jeg hvad der betegnes som ”savant”, idet jeg har en unormalt
høj indlæringsevne. Jeg taler ti sprog (dansk, engelsk og tysk flydende,
svensk, spansk, fransk og russisk til husbehov, japansk, mandarin-kinesisk og
grønlandsk på grundniveau), arbejder med videoer om alle større videnskaber
(fysik, kemi, geologi, biologi, neurologi, psykologi, elektronik, m.m.) og
historie, og programmerer hjemmesider, apps og spil i både 2D og 3D. Meget
af det video og programmeringsarbejde jeg arbejder med omhandler
undervisning og er baseret på metoder og redskaber fra mit arbejde netop
som underviser. Derudover nyder jeg at frihåndstegne og opleve Lollands
natur.
Som det fremgår af mit CV, har jeg arbejdet som lærer i Danmark, Kina,
Grønland og, som led i min praktik, Ghana. Jeg medbringer derfor en bred
vifte af erfaringer med undervisning der rækker ud over den danske kultur,
hvilket jeg benytter mig af i mit arbejde. Jeg har mest undervist udskoling,
men har også deltaget eller direkte håndteret undervisning i lavere klassetrin,
særligt omkring videnskab. De sidste par år har jeg arbejdet som privat
underviser, tutor og lektiehjælp, både i København og, efter jeg flyttede, i
Nakskov. Det har været udfordrende og lærerigt, men arbejdet er for ustabilt
og jeg er meget interesseret i at finde et mere stabilt arbejde på en af de
lokale skoler. Jeg har hørt gode ting om jeres fra flere jeg har undervist privat,
så jeres barselsvikariat virker ekstremt tiltalende. Jeg håber at I vil overveje
mig til stillingen.
For at samle alt på et sted har jeg lagt mit CV, samt en kopi af denne
ansøgning, på min hjemmeside limedark.com, sammen med en række
eksempler på mit eget arbejde, og naturligvis dokumentation fra tidligere
ansættelser.
Jeg kan kontaktes på telefonnummer 6126 6082.
Med venlig hilsen,
Henrik S. Larsen.

