




























Mentor ved skoleskift    

 

 

 

Bjarne W. Andresen tilbyder 

hjælp til skoleskift eller 

andre udfordringer med 

kammerater og venner 

 

 

 

 

 

 

Der kan være mange gode grunde 

til at skifte skole. Du ved, at det er 

den helt rigtige beslutning for dit 

barn, og du ønsker den bedst 

mulige start på den nye skole. 

 

Giv dig dit barn muligheden for at 

tale med en, som kan hjælpe jer 

videre. 

 

Baggrund: Pædagog, lærer og 

souschef i dagtilbud, SFO og 

folkeskole siden 1992. Sammenlagt 

12 år i folkeskoler. Arbejder nu som 

støttepædagog på en folkeskole og 

som coach. Er selv far til to. 

 

Sådan foregår det: 

Samtaler kan foregå hos mig, hos 

jer – eller et helt tredje sted. Vi kan 

også tale sammen over Skype. 

 

Find aktuelle priser og tilbud på 

www.bjarnewandresen.dk. 

 

”Jeg kan varmt anbefale, at børn i 

skoleskift får en god professionel 

støtte, og her får Bjarne mine 

varmeste anbefalinger. Bjarne er en 

del af, at min søn cykler glad i skole 

hver dag nu.” 

(Skrevet af mor til dreng på 14 år.) 

 

 

Bjarne W. Andresen 

Skejby Vænge 127 B, 8200 Aarhus N. 

Telefon: 22 96 91 92 – e-mail: sparring@bjarnewandresen.dk. 

www.bjarnewandresen.dk – www.facebook.com/bjarnewandresen.dk. 



Sparring tilbydes 
 

 

 

Bjarne W. Andresen tilbyder dig 

sparring. Speciale: pædagoger, 

lærere og andre, som arbejder 

med mennesker. 

 

 

 

 

 

 

Føler du dig presset af: 

• Kollegaer 

• Ledelse 

• Forældresamarbejde 

• Stress på arbejde og i 

hverdagen 

 

Giv dig selv mulighed for at tale 

med en erfaren pædagog og 

lærer, som kan hjælpe dig videre. 

Få konkrete metoder til at 

arbejde med dig selv. 

 

Sparring foregår hos mig, hos dig 

– eller et helt tredje sted. Vi kan 

også tale sammen over Skype. 

Baggrund: 

Uddannet pædagog og lærer, 

master i børnelitteratur. Over 20 

års erfaring som pædagog, lærer 

og souschef i vuggestue, 

børnehave, SFO og folkeskole. 

 

Arbejder nu som støttepædagog 

på en folkeskole, som redaktør 

og som vejleder. 

 

Find aktuelle priser og tilbud på 

www.bjarnewandresen.dk. 

 

 

Bjarne W. Andresen 

Skejby Vænge 127 B, 8200 Aarhus N. 

Telefon: 22 96 91 92 – e-mail: sparring@bjarnewandresen.dk. 

www.bjarnewandresen.dk – www.facebook.com/bjarnewandresen.dk. 


