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Søknad på stilling som førstekonsulent. 

Jeg viser til annonse på deres nettsider der dere søker etter en nyutdannet som kan gå inn i 

stillingen som førstekonsulent. Med mastergrad i rådgivning er det med stor interesse jeg 

søker stillingen.  

Jeg er 25 år og kommer opprinnelig fra Saltdalen. 

Jeg har en bachelor i allmenn pedagogikk fra NTNU, hvor jeg skrev en bacheloroppgave om 

barns tilnærming til læring de første leveårene. Her lærte jeg mye om barns utvikling og 

deres måte å tilegne seg læring gjennom lek. I min masteroppgave tar jeg for meg 

rådgivning i den videregående skole og ser på den politiske føring for dette gjennom de siste 

ti årene. Jeg utfører en kvalitativ oppgave med intervju av sentrale personer i 

departementet samt fire rådgivere i den videregående skole.  

Oppgaven er nå innlevert til vurdering og jeg er klar for å ta fatt på arbeidslivet. Jobben som 

førstekonsulent ved opplæringskontoret i Sør-Trøndelag fylkeskommune er svært 

interessant for meg, da jeg ser at en av hovedoppgavene er å jobbe med saksbehandling for 

rådgiver i den videregående skole. Dette er tett opp til det jeg har undersøkt i min 

masteroppgave. 

Ved siden av mine studier har jeg jobbet som lærervikar ved Bispehaugen skole. Her har jeg 

jobbet i team med flere lærere på ulike trinn og hatt hovedansvaret for enkelte elever med 

spesialpedagogisk behov det siste året. Jeg har lært å ta beslutninger, jobbe med ulike 

tilnærminger til løsninger i ulike team og lært å strukturere min hverdag. Som lærervikar må 

man raskt sette seg inn i arbeidsmetoder, og kunne steppe inn på kort varsel. Jeg har fått 

gode tilbakemeldinger på min evne til å kunne handle raskt og være lyttende og 

forståelsesfull med elevene. Denne erfaring mener jeg å kunne bruke videre i arbeidslivet 

der tempoet ofte er høyt og beslutninger må tas. Ellers er jeg genuint nysgjerrig i relasjoner 

mellom mennesker, og søker å finne ut hvordan ting kan løses på en best mulig måte for de 

fleste. 

Med hilsen, 
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