
JENS PETTERSEN
Jeg er en strukturert og løsningsorientert ung mann med mye energi. Jeg har jobbet nesten 3 år som
barnehageassistent og kjente fort på hva jeg virkelig ønsket, å være en lærer. Som nyutdannet
grunnskolelærer er jeg ivrig etter å ta i bruk mitt pedagogiske engasjement der elevenes læring er i fokus.
Jeg er utviklingsorientert, strukturert og systematisk, og jeg ønsker å skape et trygt og godt læringsmiljø for
elevene, der de føler seg inkludert og sett. Jeg har gått flere kurs for å få en bedre forståelse av
kommunikasjon med elevene, og har god evne til å bygge relasjoner, samt er en god lytter og formidler. 

Vikariat lærer
Danvik skole, Drammen

Planlegge, gjennomføre og følge opp undervisning 
Samarbeid på trinn, i faggrupper og med foresatte
Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling

aug. 2020 - Gjeldende

Barnehageassistent
Parktunet barnehage, Drammen

Aktiviteter med barn
Ansvar for musikk og kreativitet
Lærte mye om å kommunisere med barn

aug. 2012 - juni 2015

Samtaleteknikk
Folkeuniversitetet, Oslo

Hvordan jeg kan forstå andre bedre, og gjøre meg selv bedre forstått
Hvordan få en effektiv, men fortsatt god, kommunikasjon når tiden er
knapp
Hvordan få til en god kommunikasjon i møtesituasjoner
Hvilken rolle samtalen spiller i å etablere, forbedre eller bevare relasjoner

jan. 2021 - Gjeldende

Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt
skolefravær?
Folkeuniversitetet, Drammen

Holdninger til og kunnskap om fravær ‑ fra teori til praksis
Forebygging gjennom godt systemarbeid
Praktiske verktøy i det direkte arbeidet
Arbeid med begynnende fravær – tidlig innsats

nov. 2020 - nov. 2020

Hvordan kan ansatte i skoler snakke med barn om sensitive
tema?
Folkeuniversitetet, Drammen

Simulering av samtaler med barn, hvor du går inn i rollen som en voksen stilt
overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form
for omsorgssvikt.

aug. 2020 - okt. 2020

Praksis
Aronsløkka skole

6 uker praksis:
Hjelpelærer for 4 og 5 klasse
Læreprosesser
Barns utvikling
Undervisningsplanlegging
Hovedansvar for undervisning

jan. 2019 - feb. 2019

PERSONLIG
Navn
Jens Pettersen

Adresse
Brandtenborggata 12 
3012 Drammen

Telefonnummer
4978856666

E-post
eksempel@cvmaker.no

Fødselsdato
19-06-1992

Fødested
Oslo

Kjønn
Mann

Nasjonalitet
Norsk

Sivilstatus
Gift

Førerkort
B

LinkedIn
https://no.linkedin.com/in/example-
profile

INTERESSER
Musikk - Gitar og piano

Friluft

Bøker

 

 ARBEIDSERFARING

 KURS OG UTPLASSERING



Praksis
Børresen skole

6 uker praksis:
Hjelpelærer for 6 og 7 klasse
Lærerens profesjonalitet
Skolen som organisasjon
Undervisningsplanlegging
Utviklingssamtaler
Foreldremøter

april 2018 - mai 2018

Praksis
Brandengen skole

6 uker praksis:
Hjelpelærer for 1 og 2 klasse
Tilpasset opplæring
Mangfold

feb. 2017 - mars 2017

Praksis
Aronsløkka skole

6 uker praksis:
Hjelpelærer for 3 og 4 klasse
Læringsledelse
Kontraktlærerrollen

april 2016 - mai 2016

Barnehage Assistent
Folkeuniversitetet, Drammen

Faglig kompetanse for å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske
verden i trygge rammer, ut fra sitt behov.

Pedagogiske grunnbegrep
Kommunikasjon og samspill
Møte med foreldre, samarbeid i personalgruppen samt kreativitet og
humor
Utvikle barnets tallforståelse og kunne ta dette i bruk i møte med barn og
støtte den matematiske utviklingen
Voksne som barnets forbilde når en lytter, gir konstruktiv respons og
bruker kroppsspråk, talespråk og tekst.
Språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og
leke med lyd, rim og rytme.

juli 2012 - okt. 2012

Grunnskolelærer trinn 1-7, Master
USN Universitetet Sør-øst, Drammen

Undervise på småskole‑ og mellomtrinnet i grunnskolen
Vektleggelse på begynneropplæring
Profesjonsrettet pedagogikk
Barn og unges utvikling
Tilrettelegge undervisninger
Norsk fordypning
Tilleggsfag musikk og Naturfag

aug. 2015 - juni 2020

Allmenn
Heltberg Videregående Skole, Drammen

Generell Studiekompetanse

aug. 2009 - juni 2012

Referanser gis på forespørsel.
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