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Nikolaj Lind Holm 
Nyuddannet folkeskolelærer med 

interkulturelle kompetencer. Kreativ, 
fleksibel og kan godt lide at høre sin egen 

stemme. 

  

EN LÆRER I ØJENHØ JDE  

Jeg er 30 år gammel, og nyligt færdiguddannet 

engelsk, samfundsfag og historielærer fra UCN 

Aalborg. Mit hovedfag er engelsk, med speciale 

i interkulturelle kompetencer. Jeg er blevet 

uddannet med internationale studerende, samt 

haft min anden praktikerfaring i udlandet.  

Jeg har meget erfaring med at stå foran en klasse, både fra praktik, vikararbejde, og en 

hobby som poetry slammer og performance kunster. 

PRAKTIK SOM LÆRER 

2017 - 2018, Gistrup skole 

2015 - 2016, MaaslandCollege, Niemegen Holland              

2014 - 2015  Vestbjerg Skole          

ERHVERVSERFARING 

2018-2019: Tilkaldevikar på Kærbyskolen. 

 

Har undervist, som vikar, på alle årgange (0-6 klassetrin.) 

 

2016-2018: Sommerskolelærer i dansk hos Danes Worldwide.  

 

Jeg har undervist i dansk for udenlands-danske elever. Dette foregik over fem uger i 

sommerferien.  
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Har Undervist i dansk for udenlands-danske elever. Dette skete over tre uger, både 

sommeren 2017 og 2018 

ANDRE ERFARINGER 

2018-2019 Ung Aalborg, ungdomsskolen  

Jeg har i de sidste, snart 2 år, arbejdet som konsulent i ungdomsskolen, Ung Aalborg. Der 

har jeg brugt mine erfaringer som performance poet og tekstskriver, til at undervise børn og 

unge i genren ”poetry slam”, samt givet dem redskaber til at turde fremføre hvad de har på 

hjerte. Dette gælder både i personlige og klassemæssige sammenhænge 

2014-2019 Poetry Slammer   

Poetry Slam har været en stor del af min uddannelse som lærer. Jeg har både undervist og 

skrevet 

bacheloropgave omkring brugen af poetry slam som en undervisningsmetode. Jeg har 

både undervist på dansk 

og på engelsk, i både udskoling og gymnasieklasser. I poetry slam undervisningen er der 

fokus på at få eleverne til at turde at udtrykke sig, hvilket jeg på baggrund af mine bachelor, 

har konkluderet at de kan. 

UDDANNELSE 

2006-2009: STX uddannelse, Egå Gymnasium 

2011-2014: Dansk, Ålborg Universitet 

2014-2019: Læreruddannelsen, UCN Aalborg        

SPROGKUNDSKABER 

Dansk: Modersmål 

Engelsk: Flydende  

FRITID 

Jeg er meget nørdet omkring film, spil og tegneserier, så det bruger jeg rigtig meget af min 

tid på. Jeg er også stor musikfan, og kan godt lide at tage til koncerter og musikfestivaler. 

Min interesse for film spiller også en stor rolle i min undervisning, da jeg har mange 

referencer til dokumentarer og historiske film.  


