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Åpen søknad  
Jeg viser til hyggelig samtale med Kari Olsen onsdag 22. mars, og sender etter oppfordring en åpen 
søknad på stilling som kursholder hos Kursfabrikken 
  
Som pedagog vil jeg jobbe hos Kursfabrikken fordi jeg ønsker bidra med spisskompetanse på digitale 
læremidler og nettbasert læring. Av samtalen med Olsen forstod jeg at e-læring så langt ikke er en del 
av Kursfabrikkens tilbudsportefølje. Jeg ønsker å bidra til å lage et godt kurskonsept basert på e-læring 
som kan bli et supplement til de gode tilbudene dere allerede har. Jeg har flere tanker og ideer knyttet 
til dette arbeidet som jeg ønsker å diskutere videre med dere.  
 
Olsen fortalte også at dere organiserer arbeidet på en slik måte at man som kursholder for delta i hele 
prosessen rundt avvikling av kurs. Det at deres medarbeidere både er ansvarlig for innhold så vel som 
det praktiske rundt kursvirksomheten, er også en viktig motivasjonsfaktor for meg.  
 
I arbeidet med utvikling av e-læring hos dere kan jeg trekke på erfaring fra arbeidet med 
masteroppgaven min om nettbasert læring. I oppgaven gjorde jeg en pedagogisk analyse av et e-
læringsverktøy. Jeg så blant annet på brukervennlighet, kommunikasjon og teknisk oppbygning. 
Erfaring jeg tar med meg til dere er viktigheten av opplæring i aktuelt e-læringsprogram. Dette for at 
virksomheten skal få utbytte av å ta i bruk nye og kostnadskrevende tekniske verktøy.  
  
Jeg trives godt i rollen som formidler. Når jeg hos dere skal holde kurs tar jeg med meg verdifull 
erfaring som lærervikar. Det å tilrettelegge vanskelig stoff på en lettfattelig og inspirerende måte, er 
en av de viktigste ferdighetene jeg tilegnet meg. Som formidler er jeg opptatt av å motivere andre og 
bruke humor og andre virkemidler for å holde interessen oppe.   
 
Det er i utgangspunktet i en stilling som kursholder jeg ser for meg at min kompetanse kan komme 
best til nytte. Men jeg er også interessert i andre oppgaver hos dere. Håper dere vil ta et kort møte for 
å bli bedre kjent med meg.   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Hanne Hansen 

 


