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UDDANNELSE 

NORTH STAR HIGH SCHOOL BOSWELL,  
PENNSYLVANIA, USA 
Udvekslingsstudent 

NORDGRØNLAND GYMNASIALE UDDANNELSE, AASIAAT 
Gymnasieelev 

ILINNIARFISSUAQ, NUUK 
Læreruddannelse 

AKADEMISK DIPLOMUDDANNELSE I MATEMATIK 
 
MASTER I MATEMATIK DIDAKTIK 

ERHVERVSERFARING 

LÆRINGSKONSULENT 
Avannaata Kommunea, Ilulissat, marts 2020-d.d. 

• Øget medarbejderpræstation, udvikling af planer for at 

lette mellem afdelinger og roller 

• Udviklede evalueringsundersøgelser 

• Identificere i færdigheder og viden 
• Forbedrede online træningsmoduler til ikiortit, der søger 

medarbejderdeltagelsen 

• Opdateret og ændret uddannelsesplan skolestrategi 

• Formulerede trænings- og udviklingsprogrammer for at 
fange målbare forbedringer 

• Producerede trænings- og støttematerialer efter 

skolernes behov 

• Engagerede fagfolk i branchespecifik viden, teknikker og 
metoder 

• Oprettet kompetenceudviklingsplaner, der garanteret 

opnår vores skolestrategi mål 

OPGAVEKOMMISSIONEN I MATEMATIK 
Uddannelsesstyrelsen, Nuuk, august 2009-februar 2020 

• Lave skriftlige afgangsopgaver i Matematik til skoleelever 

LÆRER I GAMMEQARFIK, AASIAT (2006-2008) OG ATUARFIK 
JØRGEN BRØNLUND, ILULISSAT (2008-2020) 

• Tilpassede undervisningsmetoder og materialer til at 

imødekomme elevernes forskellige behov og interesser. 

• Administrerede vurderinger for at bestemme hver elevs 
specifikke uddannelsesmæssige og sociale behov 

 

KARL OTTO IVERSEN 

SPROG 

• Kalaallisut – flydende 

• Dansk - flydende 

• Engelsk – flydende 

KONTAKT 

karl.otto.iversen@knbbestyrelse.com 

Telefon: +299 55 64 30 

Nuussuattaap aqq. 18 

Postboks 226 

3952 Ilulissat 
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 • Mødtes regelmæssigt med forældre og værger for at 

diskutere børns fremskridt  

• Arbejdede i samarbejde med andre lærere for at 

gennemgå data og udvikle instruktionsstrategier for at 
imødekomme elevernes læringsmål 

• Gennemførte uddannelsesforløb for at holde sig ajour 

med nye undervisningsmetoder og udvikling på området 

• Lavede undervisningsplaner og planlagde hver dag for at 
fremme elevernes læring 

• Designet innovative undervisningsteknikker, der fik positiv 

feedback fra skoleledelsen 

• Mødtes med forældre for at løse modstridende 
uddannelsesprioriteter og problemer  

• Forberedte prøver og eksamener for at måle, hvor godt 

eleverne lærte 

• Udviklede elevernes computer/iPad og teknologiske 
færdigheder gennem demonstrationer og praksis 

• Udviklede og implementere klasseværelsesrutiner for at 

imødekomme forskellige elevers behov 

• Kommunikerede ofte med forældre, for at give feedback 
løbende evaluering og dokumentation. 

 
BESTYRELSESARBEJDE 

 

Hårdtarbejdende og passioneret jobsøger med stærke 

organisatoriske færdigheder, der er ivrige efter at sikre sig en 
læringskonsulentstilling på begynderniveau. Klar til at hjælpe 

teamet med at nå virksomhedens mål. 

Inspirerende foredragsholder, der er begejstret for at motivere 

fagfolk til at forfølge løbende udvikling. Leder sessioner og 
koordinerer træningsaktiviteter baseret på organisatoriske behov. 

Erfaren lærer med påviselig ekspertise, der forbedrer elevernes 

engagement og akademiske præstationer. Samarbejder med 

personalet for at maksimere afdelingens resultater. 
Meget innovativ og ressourcestærk uddannelsesprofessionel, der 

hurtigt identificerer og løser udfordrende 

klasseværelsessituationer. 

Dynamisk lærer med stærke klasseledelsesevner demonstreret 
gennem 14 års undervisningserfaring.  


