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  Erfaren pædagog med hænderne godt skruet på                        

Jeg har en positiv tilgang til verden og er altid imødekommende over for enhver jeg møder på min 

vej. 

Jeg er altid åben over for nye ideer og mener at en god humor er en vigtig egenskab i 

relationsarbejdet med mennesker. 

I samarbejdet med andre kolleger har jeg altid været en teamplayer, og jeg er god til at reflektere 

over mine egne handlinger. 

I mit møde med både voksne og børn er jeg god til at lytte og snakke om alt, herunder også de mere 

alvorlige samtaler, der en gang i mellem kan være nødvendige at tage. 

 

 

Erhvervserfaring:   

16/3 2010- 31/5 2020  Pædagogisk fagansvarlig på Bredegrund byggelegeplads 

20/12 2002- 1/4 2006   Kirkesanger i Utterslev Kirke (søn og helligdage)  

1/7 1999- 15/3 2010  Legepladspædagog på Bredegrund byggelegeplads  

1/1 1987 – 30/6 1999  Legepladsmedarbejder på Bredegrund legeplads  

( uddannelsesorlov 1. september 1996- 31. juni1997 ) 

16/4 1981 – 31/12 1986  Legepladsmedarbejder på Nørrebroparkens legeplads  

1/2 1980 – 15/4 1981  Fuldtids vikar på de bemandede legepladser i Københavns 

 kommune. 

21/10 1977- 31/1 1980  Deltids legepladsmedarbejder på Hulgårds Plads legeplads  

20/6 1977 – 20/10 1977  Deltids legepladsmedarbejder på Fr VII. gades legeplads  
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15/4 1974- 31/1 1980 Rekvisitør sommer og piccolo vinter i Cirkus  

Benneweis/World Cinema i Cirkusbygningen   

Uddannelser og kurser: 

1/9 1996- 30/6 1999  Merituddannelsen til pædagog på Frøbel seminariet  

12/8 1973- 26/6 1976  Rysensteen gymnasium 

Tillidshverv: 

1982-1990    Bestyrelsesmedlem i Legepladsernes faglige klub  

1983-1990 Medarbejderrepræsentant i lokalsamarbejdsudvalget for de 

bemandede legepladser i Københavns kommune 

april-dec. 1986 Tillidsrepræsentant for legepladserne på Nørrebro og 

Nordvest  

jan. 1987 – aug. 1992  Tillidsrepræsentant for Amager legepladserne  

april 2014-april 2017  Teamkoordinator for legepladserne i Team Amager  

 

Jeg har været med i mange ansættelsesudvalg især i de sidste 5 år.  

Privat er jeg er meget glad for at synge og jeg har sunget i kor i mange år. 
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