SKAL DU
BESKRIVE
DIG SELV?

Hvad skal man have med, når man
beskriver sig selv? Det kommer an
på, hvem du skriver til - så husk at
overveje, hvad du tænker, der er
relevant for dem at vide.
Herunder får du lidt generel
inspiration til, hvad du kan overveje
at komme ind på...

FRITIDSJOB?

OPSTARTEN?

Du kunne jo begynde med at fortælle,
at du er en dreng/pige på XX år som er
frisk, smilende, udadvendt, stille, ambitiøs. Find nogle gode nøgleord, som du
synes siger noget om dig.

STYRKESIDER?

Hvad er dine styrkesider i skolen, i dit
fritidsliv og som menneske? Er du en
god ven/veninde, har du let ved at omgås andre, er du hjælpsom, ærlig, modig, handlekraftig, trofast, tolerant,
samarbejdsvillig, musikalsk?

SKOLEN?

Hvilke fag kan du godt lide? Er der fag,
du er særlig god til? Er der også fag, du
er udfordret i? Hvordan synes du, at du
arbejder bedst i skolen? Har du brug for
ro? Arbejder du bedst i grupper eller
alene? Laver du dine ting til tiden? Er du
mødestabil? Hvordan vil andre mon beskrive dig som elev?

SÆRLIGE FORHOLD?

Er der særlige forhold, som gør sig gældende hos dig, som ville være godt at
fortælle om? Det kunne være en diagnose eller andet, som har betydning for
dig på den ene eller anden måde? Det
kunne også være, at du er ordblind og
er vant til at bruge IT-værktøjer? Hvad
kunne være relevant at dele om dig selv
her - og hvorfor?

Hvis du ekspederer i en butik eller på
anden måde har med penge at gøre, så
viser det, at du er pålidelig og ansvarlig.
Det er du jo også, hvis du eksempelvis
er babysitter? Ellers ville forældrene
ikke betro deres børn til dig.
Det kan også være, du ikke længere har
et fritidsjob, men måske har du haft et
gennem længere tid – så er det måske
også værd at få med? Hvad har du fået
af gode erfaringer fra dit fritidsjob?

FRITID?

Dit fritidsliv fortæller en masse om dig.
Hvis du dyrker sport, så skriv endelig
hvor mange gange om ugen du gør det
og hvor lang tid du har gået til det. Måske dyrker du din sport 3 gange om ugen
og er til stævner i weekenden, så kan
det jo sige noget om, at du er stabil – ellers var du nok stoppet!
Hvis din hobby er at samle på noget,
bygge modelfly eller lignende, så viser
det måske, at du har ordenssans, er
omhyggelig og tålmodig. Er du tropsfører hos spejderne eller træner du børn
i fodbold, håndbold eller andet, så kan
det måske fortælle, at du har leder
evner.

FAMILIEN?

Bor du i kernefamilie med X antal søskende? Eller med bonusfar/bonusmor?
Har du bedsteforældre eller andre i familien, som betyder noget særligt for
dig? Hvilken betydning har din familie
for dig – eksempelvis i forbindelse med
din skolegang og valg af uddannelse?
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