
Læreruddannelsen på  
Den frie Lærerskole er  
femårig og uden eksamen. 
Det tredje studieår er et års 
arbejdspraktik, hvor den 
studerende er ansat og  
arbejder som lærer. 

De studerende skal i deres årspraktik 
opnå: 
• Minimum 50 procents ansættelse i 
et år i fast skema.
• Samarbejde med kolleger om un-
dervisning herunder deltagelse i læ-
rermøder.
• Forældresamarbejde og forældre-
kontakt.
• Deltagelse i skolens kultur og hver-
dagsrytme med morgensamlinger/
lejrskoler/studieture m.v.

Bemærk: De studerende ansættes 
som lærere på gældende overens-
komster og har samme rettigheder, 

pligter, lønforhold m.v. som enhver 
anden lærer. 

For yderligere oplysninger:  
Praktikkoordinator  
Gitte Tinning Madsen  
Tlf: 6323 6331
E-mail: vejleder@dfl-ollerup.dk

Se mere om praktik på lærerskolens  
hjemmeside: www.laererskolen.dk

Venlig hilsen
Ole Pedersen
Forstander

FAKTA 
Den frie Lærerskoles praktikordning

Find din skoles 
årspraktikant her
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ALEXANDER
LADEGAARD
STORM  
• 23 ÅR
Rytmetosse og le-
vende fortæller, 

der finder leg i læring. Indskoling- 
en er min hjemmebane, idet jeg ser 
mine elever i øjenhøjde og finder en 
ligevægt mellem min professionel-
le og personlige rolle. I musik er jeg 
teoretisk, fantasifuld og velfunderet. 
Jeg mener, at musik er et sprog, alle 
kan lære. Derudover er jeg er en ha-
bil morgensangspianist, der kan in-
struere i fællessang. FAG: Musik, 
drama, matematik, engelsk. KON-
TAKT: alexanderladegaardstorm@
gmail.com / 30 51 52 99.

ANNE-SOFIE 
LARSEN  
• 24 ÅR
Jeg er en sprog-
nørd med humor, 
kreative og akti-

ve fag, som jeg bruger tværfagligt. 
Jeg har igennem frivilligt arbejde på 
bl.a. et kvindekrisecenter og i en bør-
neklub fået et skærpet blik for børn 
og unge med særlige udfordringer. 
Jeg vægter højt, at alle får en plads 
i undervisningen og føler sig tryg-
ge. Jeg er lyttende og hjælpsom, 
og tager mine omgivelser alvorligt. 
FAG: Dansk, engelsk, drama og fri-
luftsliv. KONTAKT: anne-sofie_lar-
sen1995@hotmail.com / 30 86 46 
68.

CECILIE 
KAMPMANN 
HANSEN 
• 28 ÅR
Her er min op-
skrift på en års-

praktikant. Man tager: 
To dele ihærdighed og drivkraft.

En god portion ansvarsbevidsthed.
En masse oplevelseslyst. 
En vis kreativitet. 
En del projektledelse. 
Til slut tilsættes en stor portion hu-
mor.
Alt dette blandes nu sammen med 
en god fagpakke samt en bachelor i 
Natur og kulturformidling. Men står 
man med en årspraktikant, der elsker 
at bage og er klar på et fedt år med en 
masse udfordringer. FAG: Idræt, na-
turfag, fysik, matematik, friluftsliv, 
svømming, seksualundervisning.
KONTAKT: ceciliekampmannhan-
sen@gmail.com / 26 27 01 34.

EMMA  
GULDHAMMER  
KOCH NIELSEN  
• 24 ÅR
Jeg er en vandglad 
svømmelærer, som 
også er vild med 

at male med vandfarve, at undersø-
ge livet i vandhuller og at løse van-
vittig svære matematikproblemer. I 
mig får I en nysgerrig, engageret og 
humoristisk lærer, som både er krea-
tiv og logisk tænkende. Jeg synes, at 
den undersøgende tilgang i under-
visning er spændende. Der skal være 
plads til fejl – det er dem, vi lærer 
af. FAG: Matematik, naturfag, bil-
ledkunst, mediefag og svømning. 
KONTAKT: eguldhammer@gmail.
com / 28 70 95 00.

FREDERIK 
VASEGAARD 
GREVE 
• 23 ÅR
Kan en ordblind 
være lærer, ja 

selvfølgelig! Det kan godt være, at 
jeg ikke er den bedste til at stave, 
men jeg vil gøre alt for at være ver-
dens bedste lærer. Men hvem er jeg? 

Jeg er en passioneret nørd indenfor 
surf, mtb, mtbsporbygning, ski, lave/
bygge ting, naturvidenskab, svøm-
ning, leg, natur og så selvfølgelig 
mine fag. FAG: Fysik/kemi, matema-
tik, idræt, håndværk og design, fri-
luftsliv og svømmelærer. KONTAKT: 
f-greve@hotmail.com / 20 84 27 53.

HANNAH LYKKE 
GODIKSEN  
• 30 ÅR
Positiv og grinen-
de natur - og dra-
malærer, der giver 

plads til kreativ udfoldelse. Jeg er 
uddannet skovarbejder og bruger 
naturen som en selvfølgelighed i 
meget af min undervisning. Jeg er 
nærværende, engageret og tager ud-
fordringer med et smil. Fortælling, 
humor og deltagelse i fællesskabet 
er nogle af mine spidskompetencer. 
FAG: Dansk, drama, idræt, frilufts-
liv, naturfag, seksualundervisning 
og svømmelærer. KONTAKT: han-
nahlykke@live.dk / 61 79 32 19.
 

JASMIN 
PHILIPSEN  
• 21 ÅR
Erfaren danselæ-
rer og struktureret 
sprognørd. Dan-

selinje eller dansk - jeg går aktivt til 
værks. Kommunikationsformer fasci-
nerer mig, hvad enten det er verbalt 
eller visuelt. Mit syn på læring er ho-
listisk, og min undervisning er leven-
de. Jeg forholder mig nyskabende og 
kritisk, og jeg kan blandt andet bi-
drage med alternative prøveformer. 
FAG: Dansk, engelsk, idræt og dra-
ma. KONTAKT:  jasminph@hotmail.
com /20 61 75 34.

JEPPE  
AUGUSTSEN 
• 23 ÅR
Nørdet, nysgerrig 
og nem at snakke 
med. Jeg ønsker, at 

mine elever skal dele den nysgerrig-
hed, jeg selv oplever. Desuden me-
ner jeg, at man dannes både gennem 
krop og sind. Af førnævnte årsag me-
ner jeg, at bevægelse og kropslighed 
er en meget vigtig del af al undervis-
ning. FAG: Drama, fysik-kemi, idræt, 
matematik, seksualundervisning, 
naturfag. KONTAKT: jeppe.august-
sen@gmail.com /53 58 20 07.

JEPPE  
TRINNERUP 
DEVANTIÉ  
• 30 ÅR
Jeg er en religion- 
og historienørd 

med en forkærlighed for både akade-
misk viden og praktisk håndværk. Så 
jeg elsker naturligvis at dykke dybt 
i emnerne og forklare alle sammen-
hængene. Men, jeg nyder også at lave 
noget kreativt med hænderne. Som 
lærer kan jeg tilbyde en bred faglig 
viden, et stort engagement og lidt 
erfaring med både E-sport, musik, 
spejderlivet og mere. FAG: Religion, 
historie, samfundsfag, håndværk og 
design, engelsk. KONTAKT: jeppe.
devantie@gmail.com / 22 64 56 29.

JOHANN 
STEEN BOISEN 
• 24 ÅR
En klasse er for mig 
et samspil af for-
skellige individer. I 

min undervisning lægger jeg vægt på 
at skabe et sagligt argumenterende 
miljø, hvilket især vil komme til ud-
tryk i min idehistoriske tilgang til his/
samf og religion. Læring opstår, efter 
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KATRINE  
HJORTHOLM 
LANDGREBE-
NIELSEN  
• 23 ÅR
Jeg kommer med 

pædagogisk erfaring, begejstring for 
mine linjefag og god energi. Jeg er 
en nærværende, positiv person med 
gode relationskompetencer, struktur 
og gåpåmod. Jeg er sprognørd med 
mod på engelskfaget. Mit arbejde på 
en special-efterskole er god erfaring 
i bagagen. Desuden er jeg en gymna-
stikdansende, klaverspillende, skilø-
bende, hæklende og berejst kvinde. 
FAG: Dansk, tysk, historie, friluftsliv 
og samfundsfag. KONTAKT: katri-
ne.hjortholm@outlook.com / 22 48 
29 03.

KENTO SAITO  
• 33 ÅR
Jeg kommer oprin-
deligt fra Japan og 
er fascineret af den 
grundtvig-kold-

ske tænkning. Grundtvig sagde: Vi 
lærer for livet, ikke for skolen - det er 
min yndlingssætning. Jeg er uddan-
net saxofonist og musikpædagog fra 
musikkonservatoriet i Tokyo. Jeg er 
en tålmodig, nærværende og faglig 
dygtig lærer med masser af gåpåmod. 
FAG: Musik, matematik, håndværk/
design og tysk. KONTAKT: ken-
chi_66@icloud.com / 23 84 61 98.

LASSE 
ALLERMANN 
JOHANSEN  
• 25 ÅR
Jeg er en passione-
ret natursjæl med 

en bred håndværksmæssig og træ-
faglig viden, en flammende indre 
glød for friluftsliv og en uddannelse 
som kajakinstruktør 1. Som menne-

ske er jeg nysgerrig og engageret og 
lægger vægt på de nære oplevelser i 
naturen og i musikken. Jeg bestræ-
ber mig på at skabe et rart og trygt 
læringsmiljø med fokus på relatio-
nen til det enkelte menneske. FAG: 
Friluftsliv, håndværk/design, natur-
fag, historie/samfundsfag og musik. 
KONTAKT: lasseallermann.johan-
sen@gmail.com / 28 93 42 38.

LÁSZLÓ TAMÁS 
ÓRÁS-KUPSA 
• 35 ÅR
Educated program-
mer and aspiring 
teacher with in-

ternational background and a maker 
mentality. I’m looking forward to 
combine IT nerdery (LEGO robots, 
3D printing, laser cutting) with my 
favourite subjects and passions (per-
maculture, fermentation, cooking, 
sustainability, photography) to en-
gage and inspire students. Jeg taler 
også lidt dansk :). FAG: Naturfag, 
håndværk og design, friluftsliv, en-
gelsk. KONTAKT: oraslaci@gmail.
com / 31 18 82 94.

LAURA 
BJØRNØ KÅG  
• 26 ÅR
Jeg er en ildsjæl 
med evnen til at 
holde hovedet 

koldt. Jeg er naturglad og ønsker at 
fremelske elevernes skaberlyst med 
nærvær i fokus. Man erfarer med alle 
sanser, og derfor er det kreative arbej-
de med hænderne en mærkesag for 
mig. Jeg har maskinkørekort og erfa-
ring med bæredygtigt byggeri, perma-
kultur og socialpædagogisk arbejde. 
FAG: Engelsk, naturfag, friluftsliv, 
håndværk og design, hjemkundskab. 
KONTAKT: laurabjorno@gmail.com 
/61 36 29 39.

min overbevisning, i et samspil mel-
lem indre og ydre motivation. Derfor 
er elevinddragelse omdrejningspunkt 
i min undervisning. Fag jeg ellers kan 
undervise i: Madlavning og musikpro-
duktion. Fag:  Musik, samfundsfag, 
historie, religion, medie og hjemkund-
skab. Kontakt:  johann.jsb@gmail.
com / 60 46 10 42. 

KAREN 
LYKKEGAARD 
MØLLER  
• 24 ÅR
Learning by failu-
re lyder hårdt, 

men jeg tror på det. Som tidligere 
crossfit-instruktør og pædagogmed-
hjælper på en specialskole har jeg 
selv erfaret, hvor givtigt det er. Jeg er 
et aktivt, legende strukturmenneske, 
der gerne kaster mig ud i ukendte om-
råder. Netop dét glæder jeg mig til at 
gøre i et undrende og trygt lærings-
rum, hvor mine elever og jeg tør fam-
le sammen. FAG: Dansk, matematik, 
idræt, religion og drama. KONTAKT: 
kan_lykke@hotmail.com / 51 18 35 
57.

KAROLINE  
HENRIKSEN  
• 23 ÅR
Jeg er en jordnær 
og friluftsglad hi-
storieentusiast.

Sammen med mine elever vil jeg ud-
forske den kultur, historie og natur, 
der findes omkring os. I min under-
visning skal der være plads til at fejle, 
eksperimentere og fordybe sig. Gen-
nem en inddragende og undersøgen-
de tilgang vil jeg motivere eleverne 
til at handle på deres nysgerrighed, 
tænke nuanceret og tro på egne ev-
ner. Jeg har erfaring med klatreun-
dervisning og er kajakinstruktør 1. 
FAG: Dansk, historie, samfundsfag, 

religion, friluftsliv og seksualunder-
visning. KONTAKT: karoline.henrik-
sen145@gmail.com / 61 74 14 85.

KATHRINE 
KAIHØJ 
SØRENSEN  
• 24 ÅR
Ambitiøs og aktivi-
stisk lærer, der får 

eleverne til at reflektere og tage stil-
ling. Jeg skaber et fællesskab, som 
giver grobund for mod, vidensbegær 
og autonomi, og hvor der stilles skarp 
på normer, moral, etik og dannelse. 
Desuden kan jeg undervise i filoso-
fi, medborgerskab, projektmageri, 
grafisk tryk og ridning. Primære in-
teresse er overbygning, efterskole og 
højskole. FAG: Dansk, samfundsfag/
historie, friluftsliv, håndværk/design 
- seksualundervisning. KONTAKT: 
Kaihoej@hotmail.com / 22 10 26 63.
 

KATRINE  
BONDE- 
HANSEN  
• 23 ÅR
Erfaren musiklæ-
rer og korleder 

med tidligere virke på friskole. En 
rutineret morgensangspiller, der 
arrangerer og akkompagnerer til 
sangaftener og morgensange. En 
imødekommende, engageret og 
ansvarsfuld person, der fra barns-
ben er gennemsyret af friskolers 
uundværlige kreativitet. Ivrig ef-
ter at videregive glæden ved skole 
og det fællesskab, vi måtte opbyg-
ge sammen. FAG: Musik, dansk, 
håndværk-design og friluftsliv. 
KONTAKT: bondehansenkatrine@
gmail.com / 29 87 32 21.
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LINE 
HØJSGAARD 
BRINK  
• 34 ÅR
Jeg brænder for 
natur, kreativitet 

og nytænkning.  Jeg tror på vigtighe-
den af gode relationer og på fællesska-
bets styrke. Jeg ønsker at være en del af 
en skolekultur, der bygger på ligeværd 
og respekt. Jeg er uddannet social- og 
sundhedsassistent samt designtekno-
log med speciale i markedsføring, og 
er vant til at arbejde struktureret, pro-
jektorienteret og bevare overblikket. 
FAG: Håndværk/design, friluftsliv, 
naturfag, matematik, fysik/kemi og 
seksualundervisning. KONTAKT: li-
nehbrink@gmail.com / 26 82 31 84.

LINNEA BAK 
IVARSSON  
• 25 ÅR 
Jeg kan undervise i 
projektledelse, for-
tælling, kommuni-

kation, design og håndarbejde. Jeg er 
en stor naturnyder med mange års pro-
jektledererfaring. Med ro og nærvær 
vil jeg gennem kreative, skabende pro-
cesser give eleverne lyst og mod til at 
undersøge de mange muligheder, ver-
den byder på. Jeg er ansvarsbevidst, 
velovervejet og har hjertet på det rette 
sted. FAG: Billedkunst, dansk, historie- 
samfundsfag, friluftsliv og seksual-
undervisning. KONTAKT: ilinnea@
yahoo.dk / 28 89 21 68.
 

MADS 
BOCKELUND 
• 25 ÅR
Jeg har stor erfa-
ring som lærervi-
kar, aktivitetsper-

son på en efterskole med specialele-
ver og rejseleder på en højskole. Det 
er vigtigt for mig at skabe et lærings-

rum med nysgerrighed, humor og 
tryghed. Jeg er rolig, engageret og er 
vant til at have meget ansvar. Jeg er 
en naturvidenskabelig idrætsnørd, 
der har en træneruddannelse i fod-
bold og svømmelæreruddannel-
sen. FAG: Fysik/kemi, matematik, 
idræt, religion, friluftsliv, svøm-
ning. KONTAKT: mads.bockelund@
live.dk / 26 78 90 06.

MADS RICHTER
• 24 ÅR 
Tålmodig og bold-
spillende nord-
jyde, som lægger 
stor værdi i selv-

forståelse, relationer og samarbejde. 
Klasserummet er et sted, vi er sam-
men om at gøre inspirerende, trygt 
og medrivende. Da jeg er en erfaren 
træner, med en historik som professi-
onel sportsudøver, nyder jeg at dele 
min glæde ved idrætten. Derudover 
er jeg snowboardinstruktør og tager 
gerne med på skiferie. FAG: Engelsk, 
idræt (specielt volleyball), friluftsliv, 
religion. KONTAKT:  mads-richter@
hotmail.com / 60 22 60 34.

MADS 
STØVRING 
JØRGENSEN  
• 25 ÅR
Uhøjtidelig sports-
glad friluftsmand, 

som nyder aktiviteter indendørs så-
vel som i naturen. Med mit tålmodi-
ge, nysgerrige og nærværende sind 
underviser jeg med en tryghedsska-
bende og inkluderende tilgang. Jeg 
vil inspirere mine elever til at un-
dersøge ny viden gennem fortælling, 
leg og udeskole. Jeg har havkajakin-
struktør 1 og erfaring med sejlads. 
FAG: Dansk, idræt, friluftsliv, natur- 
fag, seksualundervisning og svøm-
ning. KONTAKT: mads.stoevring@

gmail.com / 22 26 70 83.

MAGNUS 
HJULER 
HØJGAARD  
• 24 ÅR
Ud. Vi skal ud. Ud 

for at opleve, lege 

og lære gennem den levende fortæl-

ling. Bruge hinandens viden, dele 

erfaringer, blive opslugt af ”tørre” em-

ner. Bygge ting, tænke bæredygtighed 

ind i undervisningen, spille og syn-

ge. Måske glemmer vi helt, at vi har 

undervisning? Jo – og så er jeg også 

sundheds- og seksualunderviser og ka-

jakinstruktør. FAG: Idræt, matematik, 
friluftsliv, naturfag og håndværk/de-
sign. KONTAKT: magnushoejgaard@
gmail.com / 53 80 26 48.

MAJA 
LINDGREEN 
HJERMIND
• 24 ÅR
For mig opstår 
den gode under-

visning i krydsfeltet mellem tillid, 
kreativitet og struktur. Det bidra-
ger jeg med, når jeg velovervejet og 
med høj arbejdsmoral går ind i un-
dervisningen. Jeg er litteratur- og 
naturglad og har masser af tålmo-
dighed, gåpåmod og begejstring.
FAG: Dansk, religion, historie/
samfundsfag, håndværk/design, 
seksualundervisning. KONTAKT: 
maja.hjermind@hotmail.com / 30 
63 56 31.

MAREN 
BJØRNHOLT 
LARSEN 
• 26 ÅR
Naturnørd, der ger-
ne bruger uderum-

met og leg til at sikre elevernes læ-

ring og udvikling. Et mål for mig er, 
gennem vekselvirkende undervis-
ning, at dele min fascination af na-
turen med mine elever. I mig får I en 
dedikeret morgensangspianist, der 
håndterer både snitteknive, sangkor 
og stereolup. Projektledelseserfaring 
fra frivilligt NGO-arbejde og uddan-
net friluftsvejleder. FAG: Naturfag, 
friluftsliv, håndværk og design, mate-
matik og musik. KONTAKT: maren-
kirstine@hotmail.com / 20 67 25 66.

MARIA 
ENGHOLM 
SIMONSEN 
• 29 ÅR
Uddannet danser 
med hang til tysk 

og engelsk sprog-nørderi søger prak-
tikplads, hvor det nære relationsar-
bejde er i fokus. Jeg lægger vægt på 
kreativ undervisning, god organise-
ring og elevernes personlige og fagli-
ge udvikling. Udover dans underviser 
jeg også i rytmisk gymnastik og svøm-
ning. På storbytur til Berlin eller Lon-
don guider jeg gerne hen til de fede 
danse-spots. FAG: Dans, drama, tysk, 
engelsk, historie/samfundsfag. KON-
TAKT: m.engholm.s@gmail.com / 26 
28 07 79.

MARIE 
KOEFOED 
• 23 ÅR
Jeg er en tyskta-
lende sportsglad 
matematiknørd, 

der også elsker leg og relationsar-
bejde. Jeg holder af at arbejde med 
kreative og skabende undervisnings-
former og i praksis udvikle produkter 
og designs. Derudover er jeg vokset 
op som spejder og er derfor vild med 
natur og udfordringer. I mig får i en 
kreativ, engageret og 
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struktureret lærer i højt humør. FAG: 
Tysk, idræt, matematik og hånd-
værk og design. KONTAKT: koefo-
edmarie@gmail.com / 23 35 22 40. 

MARLENE 
EMILIE  
KRISTENSEN  
• 24 ÅR
Jeg er en musik- og 
teaterglad lærer. 

Jeg er en kreativ grammatiknørd, 
som har en stor kærlighed til de æste-
tiske læreprocesser. Som tidligere af-
løser på et demensplejehjem har jeg 
lært, hvor meget man kan udvikle 
mennesker gennem musik og enga-
gement i det, som de skal lære. Jeg 
sætter stor pris på samarbejde, men 
mener samtidig, at individuelt arbej-
de har sine forcer. FAG: Dansk, ma-
tematik, drama, musik og medie. 
KONTAKT: m.emilie.kristensen95@
gmail.com / 28 15 95 30.

MIE  
JØRGENSEN  
• 22 ÅR
Jeg inspirerer gen-
nem min fagli-
ge viden og mine 

musikalske kompetencer.  Jeg er en 
engageret, struktureret og matema-
tisk holdspiller. Elevernes medbe-
stemmelse, debatkultur og respekt 
i klassemiljøet er vigtigt. Det fælles-
skab, vi skaber i klassen, vil få betyd-
ning for eleverne - og for mig. ”Børn 
er stærke frø, som spirer” denne pro-
ces ser jeg frem til at være en del af. 
FAG: Matematik, musik/kor, projekt, 
medie, billedkunst og fodbold/hånd-
boldinteresseret. KONTAKT: miejoer-
gensen97@gmail.com / 29 38 05 29.

MIKKEL 
OKSBJERRE 
• 25 ÅR
Jeg er en passione-
ret idrætsnørd, der 
dækker alt fra sim-

pel bevægelse til diverse boldsport. 
Jeg trækker på min erfaring fra min 
efterskoletid og flere højskoleophold 
samt flere instruktørkurser. Det er 
vigtigt for mig at skabe et trygt men 
sjovt læringsrum, hvor eleverne er 
i centrum,  da jeg tror på, at leg og 
læring går hånd i hånd. FAG: Idræt, 
engelsk, samfundsfag, historie, medie-
fag, religion. KONTAKT: mikkeloks-
bjerre@outlook.dk /22 49 30 20.

MIKLAS 
SØEGAARD 
ASMUSSEN
• 21 ÅR
En ung energisk 
sønderjyde med 

mod på livet og en kærlighed for det 
tyske sprog. Jeg er et idrætsmen-
neske fra top til tå, og dette er en 
naturlig tilgang i alle mine fag. Re-
lationerne mellem lærer og elever er 
enestående, fascinerende og præger 
min læreridentitet. Mit hjerte bræn-
der for efterskolelivet, da det efter 
min mening er der, mennesket bliver 
dannet mest. FAG: Tysk, idræt, hi-
storie og samfundsfag, medie, hånd-
bold. KONTAKT: msasmussen@
hotmail.com / 50 21 31 60.

NAJA BIRK 
BERGER
• 26 ÅR
I mit frivillige ar-
bejde med udsat-
te unge fik jeg en 

forkærlighed for skæve eksistenser. 
Gode relationer og åbenhed er fun-
damentet for den gode undervis-
ning. Det er min vigtigste opgave, 

at der er plads til alle, og at vi lærer 
mest muligt af vores forskelligheder. 
I mig får I en initiativrig, organise-
ret kollega med et sublimt overblik 
og altid mange bolde i luften. FAG: 
Dansk, engelsk, mediefag, historie/
samfundsfag. KONTAKT: naja.birk-
berger@gmail.com / 28 59 25 58.

NAJA MARIA 
HAHN- 
HUNDSDAHL  
• 24 ÅR
Musikalsk og san-
gentusiastisk mu-

sik- og matematiklærer, der har stor 
erfaring med kor, akkompagnement 
på kontrabas og klaver samt facili-
tering af sangaftener. En rolig, ud-
advendt og ærlig person, der vægter 
nærvær og tillidsfulde relationer. 
Dans, og især afrikansk dans, er min 
store passion, som bidrager til min 
sprudlende og legende personlig-
hed. FAG: Musik, drama, matema-
tik, naturfag, seksualundervisning 
(og evt. ski for begynder/let øvet). 
KONTAKT: najamhh@gmail.com  / 
27 63 52 33.

NANNA 
BAGGESTRØM 
BECH  
• 28 ÅR
Syngende kom-
mende lærer, som

elsker og er en dramanørd, passi-
onen er især musicals. Instruere-
de min årgangs dramaproduktion. 
Nærværende, struktureret, rolig, 
positiv. Jeg brænder for kreativ un-
dervisning og det nære relations-
arbejde, hvor eleverne mærker 
tryghed, udvikler sig og udfor-
dres på deres fantasi. Derudover 
vil jeg kunne bruge mine tegneev-
ner i billedkunstfaget. FAG: Drama, 
engelsk, historie/samfundsfag, me- 

die, musik. KONTAKT: nannab-
bech@gmail.com  / 27 43 17 04.

NIKOLAJ BAK 
KRISTENSEN  
• 23 ÅR
Sportsglad mate-
matiker, der også 
kan lide at få olie 

på fingrene. Min taske er pakket med 
erfaring både fra efterskole-, frisko-
le- og støttepædagogverdenen. Gen-
nem grin og elevernes interesser vil 
jeg gøre skoledagen både sjov og 
spændende. Med elevinddragelse 
finder jeg, i fællesskab med eleverne, 
den bedste tur gennem undervisnin-
gen. FAG: Idræt, matematik, medie 
og naturfag. KONTAKT: niko6927@
gmail.com / 31 34 41 37.

RASMUS STRØM 
NIELSEN  
• 25 ÅR
OM MIG: Jeg er en 
kæmpe litteratur-
nørd med interes-

se for klassikere, psykologi og filosofi. 
Æstetiske læreprocesser er derfor om-
drejningspunkt for min undervisning, 
også ude i det fri. Jeg har megen erfa-
ring med sang (kor), spiller guitar og 
klaver. Forundrings- og tryghedsska-
bende og rammesættende ritualer er 
vigtige for mig. Jeg kan også under-
vise i dansk og hist./samf. FAG: Fri-
luftsliv, håndværk og design, religion 
og musik. KONTAKT: rlunnemann@
live.dk / 71 79 89 91.

RONJA DAHL 
LENTZ  
FREDERIKSEN 
• 26 ÅR
Som lærer er jeg 
optimistisk og

smilende, men også med en evne til, 
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at bevare roen i pressede situationer. 
Jeg brænder for alle mine undervis-
ningsfag, jeg har også erfaringer in-
denfor historisk formidling til børn, 
arbejde med tekstiler og håndarbej-
de. Jeg er derudover god til at skabe 
mig overblik omkring mine elever, 
både i klasselokalet og i skolegården. 
FAG: Engelsk, billedkunst, historie/
samfundsfag, medie, religion, seksu-
alundervisning. KONTAKT: ronjad-
lf@outlook.dk / 28 78 02 84.

SIDSEL  
GEYSNER 
HVIDBERG  
• 28 ÅR
Musik- og natur-
elsker. I mig får I en 

struktureret, nysgerrig og lyttende læ-
rer. Jeg har masser af øvelser og lege i 
ærmet, der fremmer kreativ udfoldel-
se, samarbejde og kommunikation. 
Jeg er god til innovationsprocesser, 
har mange ideer til kreativ, naturfag-
lig undervisning samt erfaring med at 
planlægge og udføre musikalske un-
dervisningsforløb. FAG: Musik, na-
turfag (biologi, natur/teknologi og 
geografi), friluftsliv, håndværk og 
design. KONTAKT: sidsel@eksperi-
mentrum.dk / 26 36 90 79.

SIGURD EMIL 
SIGAARD 
HART  
• 26 ÅR
Jeg har erfaring 
fra universitetet 

og som dyrepasserelev. De naturfag-
lige fag har stor betydning i min ver-
den, og jeg mener, at det er vigtigt 
for alle at have en forståelse for natu-
ren omkring os. Jeg har stor interes-
se for rollespil og regner med til tider 
at bruge det i undervisningen. I min 
undervisning vil jeg bruge udeskole 
til at danne veloplagte elever. FAG: 

Naturfag, fysik/kemi, engelsk, hi-
storie, samfundsfag. KONTAKT: si-
gurdhart@gmail.com / 61 75 31 27.

SISSEL LYKKE 
NYGAARD 
FROM  
• 28 ÅR
Teatertosset en-
gelsklærer: “Ja, 

skal vi lege?” Leg, sanser og bevæ-
gelse er nogle af de metoder, som 
jeg er optaget af i min undervisning, 
og hvordan jeg tror på, at eleverne 
kan få en stærkere social og faglig 
skolegang. Det handler om, at un-
dervisningen skal være levende, 
motiverende og kreativ. Jeg er god 
til fortælling og kan undervise i fa-
get. FAG: Drama, engelsk, medie, 
idræt, seksualundervisningen og 
fortælling. KONTAKT: Sisselfrom@
hotmail.com / 60 55 65 91.

SØREN 
KRISTIANSEN  
• 25 ÅR
Jeg er rolig, struk-
tureret, hårdtar-
bejdende og god 

til at stille spørgsmål, der lægger op 
til refleksion hos eleverne. Udover 
mine linjefag vil jeg gerne undervise 
i filosofi, meditation og sang. Jeg har 
et års erfaring som lærervikar og har 
læst psykologi i to år med et særligt 
fokus på læring. Jeg kan spille mor-
gensamlingsklaver og -guitar. FAG: 
Matematik, musik, religion, dra-
ma. KONTAKT: srnk47@gmail.com 
/ 42 78 99 74.

TENNA DAMM  
• 27 ÅR
Gæv udepige, der 
har studeret fri-
luftsliv og hånd-
værk i Norge. Kan 

håndtere både økser, computer og in-
struere kajaksejlads. Længerevarende 
arbejdserfaring fra Egmont Højsko-
len og idrætsefterskole har lært mig at 
sætte handling på min undervisning, 
der er præget af bevægelse, kreativi-
tet og nærvær. Projektledererfaring 
og kan både overskue, inddrage og 
skære igennem. FAG: Dansk, natur-
fag, idræt, friluftsliv og håndværk/
design. KONTAKT: tennadamm@
hotmail.com / 30 44 38 43.

THOR FROHN 
PEDERSEN  
• 24 ÅR
Kæmpe nørd med 
hang til tunge bø-
ger, musik, rolle-

spil og røverhistorier. Klasserummet 
skal bygges på anerkendelse og spar-
ring gennem dialog i øjenhøjde. Her 
skabes et læringsmiljø hvor tryghed, 
leg og nysgerrighed er i højsædet. Det 
er vigtigt at lave fejl og at finde fordy-
belse i udfordringer. - Fællesskab fø-
des, når jeg bliver til os! FAG: Musik, 
historie/samfundsfag, naturfag, 
fysik/kemi. KONTAKT: thor.frohn@
gmail.com / 51 23 97 41.

VIKTHORIA 
HEDVIG 
RASMUSSEN • 
25 ÅR
Rolig, strukture-
ret og humoristisk 

person, der stræber efter trivsel og 
elevinddragelse i en varieret under-
visning med en aktiv og legende til-
gang. Jeg trækker på mine erfaringer 
som spansklærer og synes, at sprog og 

kommunikation er med til at bringe 
os tættere sammen. Jeg elsker bevæ-
gelse, da det styrker sociale og fagli-
ge kompetencer, og hvordan vi agerer 
sammen. FAG: Spansk, engelsk, dra-
ma, idræt, medie, seksualundervis-
ning. KONTAKT: vikthoriahedvig@
hotmail.com / 22 52 22 61.

VIKTORIA 
EMMELI 
RUELØKKE 
MALESHYN  
• 25 ÅR
Læring for mig er 

drevet af forundring i fællesskab. Jeg 
vil variere min undervisning ved at 
lade mine fag, især drama, supplere 
hinanden, så indlevelse og det legen-
de element driver værket og aller-
helst ude i det fri. Jeg har en holistisk 
og jordnær tilgang til mennesket og 
brænder for bæredygtighed i under-
visningen. FAG: Dansk, engelsk, dra-
ma, friluftsliv, seksualundervisning, 
billedkunst. KONTAKT: viktoriaem-
meli@gmail.com / 53 54 42 15.
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