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Personligt brev
Jag har märkt efter ett tag som gymnasielärare att jag oftast vill mer och har kommit till
insikt att jag vill vara med och skapa framtidens skola (2.0). Jag är inte sen med att bidra
med egna insikter och idéer för att förverkliga ett gemensamt mål. Är också mycket lyhörd
och anser att varje nytt möte medför något. Innehar, utan att vara alltför skrytsam, god
samarbetsförmåga, initiativrikedom och är mycket arbetsför, lojal och ansvarstagande.
Egenskaper som är bra när man har tre döttrar mellan 5 och 8 år. 1
Jag kämpar för en mer utbildad befolkning och är övertygad att samhället skulle se mycket
bättre ut om man höjde utbildningsnivån hos 
alla
. Jag är humanist, fastän jag ibland är
pessimistisk och skeptisk vad gäller människan, men jag tror ändå på kunskap som medel
och 
mål att skapa ett bättre samhälle.2
Jag är både litteraturvetare och Kulturvetare och förmågan att reflektera och analysera har
alltid varit lätt för mig. Är också amatörpoet och då jobbar jag oftast med mångtydiga
begrepp och “ordlek” eller “lek i ord” eller “ordleka”.3
Jag intresserar mig mycket över kommunikationens möjligheter 
och 
brister. Vilket har
4
bidragit till min iver inom IKT och nätbaserad utbildning.
Jag har mycket goda kunskaper i både finska och engelska. Har försökt mig på franska ett
par gånger, men...5
Har jobbar hela mitt liv med barn och ungdomar och gjorde som kulturvetare en utredning
om barn och ungdomslitteratur för Utbildningsradion (UR).6
Läs mer om mig 
här
.
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Sista meningens främsta syfte är att lätta upp den klischétyngda inledningen, men också visa på att jag
kan “driva” storfamilj. Men det finns en hel del sanning också i klischéer (också det en klisché?) så det
sagda är inte tomt prat. Läs mer om 
klischéer
.
2
Här ser man påverkan från min mamma som var en “harcore” kommunist.
3
En liten uppvisning i vad jag roar mig med på kvällarna. Jag är nörd och stolt över det.
4
Läs 
mer
om IKTpedagogik.
5
Avslutade inte meningen, mest för att jag skäms över mina svårigheter att lära mig franska.
6
Jag tänkte att detta skulle kunna vara viktigt för tjänsten. Läs mer om mina meriter i mitt 
CV
.

