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Prosa CV for: Bo Skjærbæk, født 1953 

Dette CV gennemgår kort mine mest centrale færdigheder i prosaform 

Jeg er en dygtig underviser med stor undervisningserfaring gennem 35 år, på grund af de fag jeg 

har, som har medført mange konfrontationstimer. Jeg holder mig i god form, både fysisk og fagligt, 

både i musik og idræt, og som it-vejleder med succes. 

Som ældre lærer har jeg en meget omfattende faglig viden. I musik med en stor klassisk ballast, 

hvor jeg også i perioder spiller aktivt i et amatørsymfoniorkester, over alle relevante musikgenrer i 

sidste århundrede - alle mulige rytmiske musikgenrer - og til folkemusik på cello og harmonika. 

I idræt har jeg også en god og bred uddannelsesbaggrund fra idrætsstudiet på Københavns 

Universitet, hvor mange nye færdigheder senere er kommet til, f.eks. klatring og en uddannelse som 

kajakinstruktør. Min faglige udvikling har jeg holdt ved lige med faglige kurser senest i bl.a. 

Styrketræning, Triatlon, Beachvolley, Stomp. Jeg har været medlem af fitnessdk siden 2007 og på 

den måde fået stor faglighed og inspiration til undervisningen.  

Som mandlig musik- og idrætslærer har jeg en styrke i idrætsfagets musik og dans. Mine it-

færdigheder har gennem årene ført til udvikling og sammensætning af adskillige 

undervisningsmaterialer og - forløb, som især mine musikkolleger har nydt godt af1.  

Min it-vejleder funktion har været en del af mit job siden årtusindskiftet. Det har hovedsagelig 

bestået i opsætning og vedligeholdelse af Windows baserede IBM/Lenovo bærbare komputere. 

Samt individuel vejledning af kollegaer på alle niveauer. Mit it kendskab daterer sig dog helt tilbage 

fra min egen gymnasietid, hvilket har medført en meget bred forståelse for de udfordringer 

komputere kan afstedkomme. 

Jeg nyder mere og mere at undervise, jo ældre jeg bliver, bl.a. fordi jeg synes det lykkes bedre og 

bedre, med en positiv respons fra eleverne.  

Jeg er aktiv musiker i et spillemandsorkester, bl.a. på Jelling Festival. Jeg er en anerkendt 

folkedanserspillemand og -instruktør samt formand for en fond, som økonomisk støtter unge 

spillemænd og forskning2. 

 
1 http://saugmannbjerregaardsdatabase.dk/elev/TidogRum/ . Brugernavn: 16Elevadgang. Adgangskode: 
TidogRum2016. 
2 www.saugmannbjerregaardsfond.dk  
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