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v i t a e

Handledarutbildning matematiklyftet Högskolan Dalarna

2016

Handledning och bedömning av lärares
professionsutveckling 7.5 hp. Malmö högskola
Handledarutbildning övningsskolor-lärarstudenter.

Malmö högskola
2011-2015 Malmö

Grundlärarexamen, Lgr 11, 4 år
Mellanstadielärare åk 4-6 med behörighet i sv, eng, ma,
no och teknik. Jag studerade dubbelt under en termin och
har därför 15 hp i so. Jag har ambitionen att komplettera
med ytterligare 15 hp so för att bli behörig även i detta
ämne.

Flyinge AB/Vipeholmsskolan
2006-2008 Flyinge

Hippologigymnasiet, 2 år
Naturvetenskap inriktning hästhållning
Gymnasiebetygssnitt: 18,6

Jenny Nyströmsskolan
2004-2006 Kalmar

Naturvetenskapligt gymnasieprogram, 2 år
Inriktning naturvetenskap

Arbetslivserfarenhet
Lerbäckskolan
2015 – pågående

Mentor och lärare i årskurs fyra i ämnena svenska,
engelska, matematik, no och teknik. Handledare i
matematiklyftet och brinner för utvecklandet av digitala
verktyg. Går och gått många fortbildningskurser (se
nedan).

Hubertusgården
2011-2015 Lund

Lärarvikarie och lärarstudent på mellanstadiet.
Ibland ansvarat för enskilda lektioner men också varit en
del i att planera teman och fått en god inblick i
bedömning och betygsättning.

Tellint AB
2010-2011 Malmö

Heltidstjänst som företagssäljare av
kommunikationslösningar mot små och medelstora
företag. Ansvar för säljplanering, kundvårdande
aktiviteter samt interna morgonmöten. Jag fick en bra
inblick i affärsvärlden och förståelse för hur man
tillgodoser företags avancerade behov av teknik och
kommunikation.
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Staffanstorps ridskola
2009-2010 Staffanstorp

Arbetade som fritidsledare och ridinstruktör.
Arbetet innefattade såväl planering som genomförande
av diverse aktiviteter för föreningens medlemmar. Jag
startade även en egen utbildning/kurs på ridskolan som
bidrog till en ökad bredd och lönsamhet för ridskolan.

Flyinge AB
Hoppstallet, Peter Eriksson
2008-2009 Flyinge

Heltidsanställd som hästskötare och hemmaberidare
åt OS-ryttaren Peter Eriksson. Blev riktigt bra på att
strukturera och planera för högpresterande avel- och
sporthästar. Daglig kontakt med besökare och kunder
ingick i arbetssysslorna.

Övrigt
Körkort

BE samt tillgång till egen bil

Språkkunskaper

Engelska, mycket god tal- och skrivförmåga
Franska, acceptabel tal- och skrivförmåga
Svenska, flytande i tal och skrift, modersmål

Stipendier
2008

Mottagit två stipendier i samband med
studentexamen. Ett för god företagsamhet och
mycket goda studieresultat. Ett annat då jag avslutade
mina studier som kursetta trots att jag påbörjade mina
studier ett år senare än mina klasskamrater.

Hästintresse
1998-pågående

Har ridit in ett dussintal hästar samt tillridit inför
försäljning. Tävlat i medelsvår hoppning. Har drivit ett
stall med totalt åtta hästar. Jag är idag ridlärare på
hobbynivå för barn 7-18 år och vuxna med begynnande
ridintresse.

Övriga kurser/fortbildningar
2016

Engelska-inspirationsföreläsning i Malmö med
läromedlet Champ

2016

SETT-mässan i Stockholm

2016

Teknikinspiration med Hans Persson Malmö

2015

Big five-föreläsning Göran Svanelid Malmö

2015

Nyfiken på nano Vattenhallen Lund

2015

Ipad-utbildning Lerbäckskolan

2010

Under våren 2010 genomförde jag ULK 1, ULK 2 och ULK
3. Det är en ungdomsledarkurs, som bidrar till en utökad
kunskap kring ledarskap anpassad speciellt till
ungdomar. Sommaren 2010 genomförde jag
ridledarutbildningen och är nu examinerad ridledare.
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