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Min bakgrund
Mitt namn är Anna Eskilsson 43 år, och jag har gått på högskolan och läst lärarlinjen
med inriktning till gymnasielärare och mina ämnen är svenska samt svenska som
andraspråk.
Jag har tidigare arbetat som barnsköterska under några år. Efter det var jag anställd
under sju år som butikschef hos Närlivs och när affären lades ned drev jag under två
års tid en kioskrörelse. Då jag blev ensamstående med min son, sålde jag mitt företag
och började studera till språklärare. Jag har också under några perioder arbetat i
Danmark som butiksbiträde i Köpenhamn.
Under studietiden arbetade jag extra i Närlivs. Under vårterminen 2005 började jag
vikariera i en skola 6-9 och där har jag i dag en fast anställning. Eftersom jag fick fast
anställning valde jag att ta ut en lärarexamen som 4 – 9 lärare, år 2006.
I klassrummet vill jag arbeta individanpassat och efter elevernas förmåga samt
bakgrund. Jag har upptäckt att i lärarrollen får vi vara anpassningsbara, kreativa samt
uppfinningsrika då vi ofta får läsa av elevernas humör för dagen. I min undervisning
använder jag ofta digitala hjälpmedel då jag tror att detta starkt påverkar
språkutvecklingen. Jag tror att ”learning by doing” samt skriva – läsa – lyssna är
faktorer som bidrar till lärande för livet.
För att eleverna ska kunna lyckas i inlärningsprocessen tycker jag att det är
betydelsefullt att skapa goda relationer med eleverna. Eleverna är mycket beroende av
läraren och saknar många gånger självförtroende och att ha en bra relation till dem, tror
jag underlättar deras process till det nya språket.
Jag har erfarenhet av att samarbeta och god kompetens till att bemöta människor som
jag tillhandahållit utav mina serviceinriktade arbeten. Jag är flexibel och tycker om
utmaningar och tycker om att möta nya människor samt att vidareutbilda mig då jag
anser det viktigt att aldrig stagnera som människa. Vidare lever jag med min man och
barnen, 14 och 16 år, har som hobby att läsa, måla, resa samt rida.

Varför söker jag tjänsten?
Jag har varit delaktig i skolutvecklingen på min nuvarande skola och känner att jag är
mogen att gå vidare i min personliga utveckling och söker därför nya spännande
utmaningar.
Min vision mina tankar
Jag tror på samarbete – ensam är inte stark! Det är tillsammans vi bygger för
framtiden, men i det sammanhanget har också individen en viktig roll. Jag tror också
på samtalets vikt, det är genom samtal vi lägger grunden för utveckling, förbättring och
ökad kunskap. Ämnesintegrering är också något jag känner starkt för, i dagens skola är
det en nyckel för både framgång och utveckling. Det mesta av det vi gör i skolan
hänger samman, så vi bör sträva efter att undvika att ämnen blir som isolerade öar.
Hur andra ser på mig?
Drivande, lösningsfokuserad, samarbetsvillig och visionär är säkerligen några ord som
skulle dyka upp.

Med vänlig hälsning Anna Eskilsson
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