
Lise Brems 

Mobilnummer: +4528905590

Mail: lisebrems@gmail.com

Født: 1972

Munkedalen 38

4100 Ringsted

Pædagog januar 2019 – november 2019

pædagog august 2007 – december 2017

Socialpædagog februar 2007 – maj 2007

Pædagog august 2004 – januar 2007

Socialpædagog januar 2003 – august 2004

Pædagog marts 2001 – januar 2003

CV

Erhvervserfaring

Værkstedet Regnbuen

Dagligt ansvar for 7 borgere på et aktivitets og beskæftigelses center for fysisk og psykisk 

udviklingshæmmede. Planlægning, igangsættelse samt hjælp til gennemførsel af daglige aktiviteter og 

beskæftigelse på stedet. Assistere ved toiletbesøg samt ved spisesituationer. Medansvarlig for daglig pleje, 

trivsel og omsorg for den enkelte borger.

Pædagog i SFO 2 med ansvar for den daglige trivsel og pædagogik for børn fra 3.-6. klassetrin. 

Ansvarlig for kreativt værksted, samt ansvarlig for generel planlægning og gennemførsel af daglige aktiviteter, 

såvel spontane som planlagte.

Ringsted Børn og UngeCenter afd. Minibo

Ansvar for 5 unge piger 18-23 år med personlighedsforstyrrelser. 

Hjælp og støtte til daglige gøremål som rengøring/oprydning, madlavning, indkøb, personlig pleje, lægebesøg 

mm..

Generel støtte, omsorg og vejledning til den enkelte unge.

Søndermarkskolen SFO, Frederiksberg

Daglig ansvarlig for trivsel, læring, pædagogik samt social dannelse af elever fra 0.-3. kl. Med deltagelse og 

ansvar i både skole og SFO. Ansvar for planlægning og gennemførsel af aktiviteter både fagligt og kreativt.

Opholdsstedet Birkelund, Odense

Ansvar for anbragte børn fra 7-16 år. Herunder ansvar for trivsel, udvikling samt handleplaner for det enkelte 

barn og evt. familie.

Samvær, støtte og omsorg, samt kontaktperson funktion.

Odense Friskole SFO

Ansvarlig for omsorg, trivsel og social udvikling af børn fra 0.-3. kl. i SFO. Planlægning og gennemførsel af 

aktiviteter for og med børnene.

Uddannelser
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Pædagog (Professionsbacheloruddannelse) august 1997 – januar 2001

Fyns Pædagog Seminarium

....

Faglige kvalifikationer

pædagogiske aktiviteter

pædagogisk arb., voksne, daginstitution

målgruppe, børn /unge 11-18 år

målgruppe, børn 6-10 år

observation

arbejdsområde, opholds- og væresteder

praktikansvarlig

støtte-kontaktperson

tværfagligt samarbejde, lærere, psykologer m.v.

målgruppe, udviklingshæmmede

Klassetrin, 0.-7. klasse

Klassetrin, 8.-10. klasse

arbejdsområde, daginstitution

målgruppe, handicappede

forældresamarbejde

samtale

social indsigt

Kørekort

B - Almindelig bil Villig til at bruge egen bil i jobbet

Sprog

Dansk - Flydende

Engelsk - Øvet

Tysk - Let øvet

Faglig profil

Ansvarsbevidst

autentisk

omsorgsfuld

kreativ

relationsorienteret

humoristisk

teamplayer
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