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CV for Navn Navnesen    

 

Pædagogmedhjælper med anerkendende tilgang 

Jeg er moden kvinde på 53 år med en lang og god erhvervserfaring inden for det pædagogiske 

arbejde kombineret med en del år som taxachauffør. Jeg brænder for arbejdet med børn i alle 

aldre. Det er noget af det mest livsbekræftende at møde ind i institutionen og blive modtaget af 

de glade og tillidsfulde børn. 

Jeg er lyttende og reflekterende i mit arbejde, og jeg er kendt for min anerkendende tilgang til 

andre mennesker. Jeg møder børn og borgere der, hvor de er og skaber ud fra deres behov en 

spændende udvikling.  

                                                                                                               

Erhvervserfaring 

2015-2016    Pædagogisk assistent. Børnehuset Birkemose. (8 mdr. vikariat) 

 Dialogisk læsning 

 Opgaver med børnene ud fra bogen, vi læste 

 Leg på legepladsen 

 Forskellige test af børn 

2014     Pædagogmedhjælper i heldagsskole. Korup Skole. (3 mdr. praktik) 

 Opstart af 0. klasse for specialbørn 

 Undervisning i dansk og matematik 

 Gymnastik med børnene 

2013   Pædagogmedhjælper. Særslev skole. (3 mdr. praktik) 

 Modtage børn i morgen SFO 

 Medhjælp i 2. klasse i dansk, matematik og musik/sang 

 Håndarbejde i 5. klasse 

 Eftermiddagsklub for 4. - 6. klasse 

2009-2011    Klubmedarbejder. Klubben Søndersø. (18 mdr. tidsbegrænset) 

 Kreativt værksted 

 Rollespil 

 Ture ud af huset. Pool turneringer, svømmehal, lejerture, biografture,  

 Aftenklub for 6. - 9. klasse. 

 Sørge for mad i boden 
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2008   Pædagogmedhjælper. Børnehuset Birkemose. (10 mdr. virksomheds revalidering) 

 Pasning af børn 

  Ude gruppe/skovgruppe 

 Med til svømning 

2004 -2006    Sanitør. Polygon skadeservice. 

 Rengøring efter brande 

 Rengøring efter vandskader 

 Tale med skadelidte 

1995 -2003    Taxachauffør. Fredericia Taxa. 

 Transport af patienter til og fra hospitaler 

 Transport af gods 

 Kørsel med børn og ældre 

Uddannelse 

2013 – 2014  Studerende. Søndersø Gymnasium. 

 HF pædagogpakken 

 Dansk, engelsk, samfundsfag og psykologi 

2014 – 2015   Pædagogisk Assistent. Sosu Fyn 

 Sprog, kommunikation og psykologi 

 Pædagogik 

 Idræt 

 Sundhed 

 Kultur og aktivitet 

 Studieture 

Kurser 

AMU - IT kørekort 

Kørekort   

B – Almindelig bil. Villig til at bruge egen bil i jobbet. 

Sprog 

Dansk = Modersmål 

Engelsk = Tale, læse og skrive 

Tysk = Tale, læse 
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Frivilligt arbejde 

Har i perioden 2008 til 2010 været besøgsven for en handicappet dame via Ældresagen. 

Fritid 

Jeg har det godt, når jeg er i naturen, går meget op i blomster og min have, hvor jeg skaber rum til 

at bruge alle sanser. Samler forsteninger ved stranden og ude i verden. Er vejret til det, tager jeg 

en tur i kajakken. Rejser ud i verden for at opleve de forskellige kulturer, hvilket giver mig en 

forståelse for de store forskelle, der er i vores institutioner i dag. Om aftenen giver jeg mig gerne i 

kast med noget håndarbejde.   
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