Sabrina Ulsø Søndergaard, Sct. Jacobi Skole

Mødt af glade ansigter fra første skoledag
Når man starter som nyuddannet lærer på sin første arbejdsplads, er hjælp
og imødekommenhed fra de nye kollegaer guld værd. Det oplevede Sabrina
Ulsø Søndergaard, da hun startede på Sct. Jacobi Skole i Varde Kommune.

I august 2015 gik Sabrina Ulsø Søndergaard spændt ind ad hoveddøren på
Sct. Jacobi Skole i Varde Kommune. I rygsækken havde hun en helt ny
læreruddannelse fra University College Syddanmark i Esbjerg.
– Som nyansat på en skole ved du jo nærmest ingenting. Men jeg blev taget
utroligt godt imod af både ledelsen og mine nye kollegaer. Overalt mødte
jeg åbenhed og glade ansigter.
– En virkelig god ting er, at alle nyuddannede lærere i Varde Kommune får
tilknyttet en mentor, som man kan spørge om alt. Det har bare fungeret
rigtigt godt, og i det nye skoleår skal jeg være delt klasselærer sammen
med netop min mentor.
Sommerfugle i maven
På Sabrina Ulsø Søndergaards første årsskema stod blandt andet
matematik på 7. og 8. årgang og biologi på 7. årgang. Hun erkender, at der
var sved på panden og sommerfugle i maven, da hun trådte ind til sin
første lektion med 22 elever i en 7. klasse.
– Pludselig står man foran klassen med bævende stemme, mens man
forsøger at virke som en autoritet, griner hun og tilføjer:
– Det lykkedes heldigvis over al forventning. Jeg havde helt sikkert også en
fordel af, at mange af eleverne heller ikke kendte hinanden på forhånd. Vi
samler nemlig 7. årgang fra 4 skoler i Varde Kommune her på skolen, så det
var ikke kun mig, der var ny i klassen.
Tager hånd om de nyuddannede
Nyuddannede lærere i Varde Kommune starter op med færre
undervisningstimer end de mere garvede kollegaer.
– Når du netop er uddannet, har du jo intet undervisningsmateriale til dine
klasser. Du skal starte helt forfra, og du skal forberede stort set alt. Her har
de færre undervisningstimer helt sikkert taget noget pres fra mine skuldre,
betoner Sabrina Ulsø Søndergaard, der er glad for, at hun valgte en skole i
netop Varde Kommune:
– Min start på Sct. Jacobi Skole har været en rigtig god oplevelse. Vi har et
godt kollegialt fællesskab på skolen, og de erfarne lærere tager i høj grad
hånd om os nyuddannede.
Sabrina har valgt at blive boende i Esbjerg og nyder faktisk køreturen til og
fra arbejdspladsen.

– På hjemturen får jeg tankerne på plads og bruger tiden på at vende
dagens oplevelser med mig selv. Det er især en god køretur, hvis jeg i løbet
af dagen har løst alle de små konflikter mellem børnene på en god måde,
hvor vi sammen har fundet løsninger, og hvor ingen er gået sure hjem.

