Lidt om Afdelingsleder og Klasseleder i ”TEAM 10”:
Personlige data:
Navn: Jesper Toftebo Brønnum
Initialer på skolen: JB
Født: 25. august 1965 i København.

Uddannelser/og øvrigt CV:
1. 1981-1988: Børne & Ungdomstræner i
”Viking Atletik” (Bornholm)
Fra 1983 med i Viking atletiks bestyrelse.
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1982-1983: EFG-Handel & Kontor, basis.
(Handelsskolen – Rønne, Bornholm)
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1983-1985: Reservedelsekspedient udd.
Ved (Peugeot/Talbot- Klemensker Auto &
Bornholms Bil-& traktor Co.)
(efter en måneds ”svipser i en boghandel”)

4. 1985-1986: Kombineret job som
Ølchauffør for Tuborgdepot & reservedelsekspedient for Jugo & zastavaforhandler (Samme arbejdsplads)
5. 1986-1988: HF student
(Bornholms Amtsgymnasium)

Kernekompetencefag:
Historie
Samfundsfag

6. 1988-1993: Folkeskolelæreruddannet
(Holbæk Seminarium)
7. 1991-1993: Lærervikar
(Slotsmarkskolen i Holbæk)

Fag jeg underviser i ”TEAM 10”:
Samfundsfag
Projektfag ”Dig & Samfundet”

8. 1993-1998: Folkeskolelærer
(Bobjergskolen – Asnæs)
9. 1998: Ansat på Realskolen i Holbæk
10. 2002-2003:Medarbejder på Værested
for børn & unge fjernet fra hjemmet
(”Skovly” Friheden 12 – Mørkøv)
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11. 2004: Foredrags & Forelæsningsrækker ved ”LOF & Seniorhøjskolen” i Holbæk
EMNER:
-”Terror: Definition og analyse” (2004)
-”Folkeretten & Den Ny Verdens Uorden” (2005 og 2010)
- ”Nationernes Europa” (2005 & 2008)
- ”Frihedsrettighederne, oplysningen & totalitarismen” (2006)
- ”Invasionen i Tjekkoslovakiet i 1968” (2007)
12. 2005: ”Pædagogisk Praktikantvejleder” på Realskolen.
13. 2005: Klassevejleder for 10. klassen på Realskolen
(Holbæk Private Realskole)

14. 2007: Foredrags & Forelæsningsrækker ved:
”Odsherreds dag og aftenskole Kunst- og Kulturhøjskolen”
EMNER:
- ”Invasionen i Tjekkoslovakiet i 1968” (2007)
- ”Første Verdenskrig; Baggrund, forløb og konsekvenser for verdensordenen” (2008)
15. 2008/2009: Forelæsningsrækker på Holbæk Seminarium over temaet:
”Lærergerningen i praksis”
16. 2010: Forelæsningsrække ”Seniorhøjskolen” i Holbæk: ”Folkeretten & den ny verdensUorden”
17. 2012: Klasseleder ”TEAM 10” - Realskolens nye 10. Klassekoncept.
18. 2014: Afdelingsleder for ”TEAM 10” - Realskolens 10. Klassetilbud.
Jeg hader: Illoyalitet, uærlighed, negativitet og negativ attitude samt udisciplineret opførsel!
Det har jeg SÅ svært ved at klare!
Jeg elsker: Loyalitet, ærlighed, positiv attitude og disciplineret opførsel
Man kommer SÅ langt med dette
Mit yndlingscitat: ”Der findes ikke fejlfri mennesker! – Kun fejlfri hensigter! ”

Hvem er jeg så?
Jeg hedder Jesper Toftebo Brønnum. Jeg er 51 år og uddannet som folkeskolelærer fra Holbæk
Seminarium, hvor jeg dimitterede den 7. januar 1993 med de meget vigtige fag dansk og historie
som linjefag.
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Mit historiespeciale havde arbejdstitlen: ”Louis Pio og arbejderbevægelsen” og danskspecialet
havde arbejdstitlen: ”kriminalromanen som genre”.
Jeg er født i Københavnsområdet, men opvokset på den lille - men temmelig solide - klippeø midt
ude i Østersøen, nærmere betegnet Bornholm. Det var jo øen, hvor de oprørske, seje og stædige
bornholmere smed svenskerne på porten den 8. december 1658. Derefter forærede de den til
Kongen af Danmark – (Frederik d. 3. 1609-1670 – konge/kronet 23. november 1648) - til evig arv og eje.
Dette forhindrede dog ikke, at bornholmerne på det skammeligste blev svigtet ved Danmarks
befrielse 1945. Bornholm blev først fri den 5. april 1946; – da russerne forlod øen.
Jeg bor i Holbæk – Nørreled 27 – sammen med min familie. Den tæller min kone Charlotte
Brønnum, som også er læreruddannet – og i øvrigt ansat som Pædagogisk Leder på vores skole – og
vores to børn: Cecilie på 19 år og Marie på 13 år.
Mit første ”rigtige” lærerjob var som folkeskolelærer på ”Bobjergskolen” i Asnæs.
Der underviste jeg i ”blandede fag” i 5 år, indtil jeg mente, at jeg trængte til nye udfordringer.
Det var helt rigtigt vurderet af mig, så derfor søgte jeg til Realskolen i Holbæk.
Jeg er meget glad for at jeg traf den beslutning, idet jeg brænder for mit arbejde på Realskolen, hvor
jeg har været ansat siden 1. august 1998.
Her har jeg som Afdelingsleder ansvaret for Realskolens 10. Klassetilbud ”TEAM 10”, og som
Klasseleder har jeg det pædagogiske ansvar for ”TEAM 10, som jeg styrer med fast, men kærlig
hånd. Jeg har også ”TEAM 10” i 5 klasseledertimer, 2 samfundsfagslektioner og i 3 projektlektioner
– ”Dig & Samfundet”
Derudover underviser jeg andre klasser; primært fra 6. kl. og op og primært i historie og
samfundsfag – en faggruppe jeg i den grad interesserer mig for og er særdeles engageret i.
Ud over det rent grundskolerelaterede har jeg flere gange har været gæstelærer på læreruddannelsen
i Holbæk - nu Roskilde - (UCSJ) - hvor jeg har undervist i ”lærergerningen i praksis. ” og ”Læreren
som leder”
Det var så lidt om Afdelingslederen og Klasselederen i ”TEAM 10”.
Kære kommende elev i ”TEAM 10”:
Jeg glæder mig SÅ meget til vores kommende samarbejde
Med venlig hilsen
Jesper Toftebo Brønnum - Afdelingsleder af ”TEAM 10”

Tlf: 30 33 99 02

Jeg

GJORDE
det!

Viljen til at ville – avler evnen til at kunne!
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