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Petter
Hjerpe
–
Ålder: 28 år
Yrke: Bild- och musiklärare
Utbildning: Estetiskt lärande 1-6
+ behörighet i bild till år 9
Kommun: Munkfors
Anställningstid: 3 år

Petter Hjerpe tar emot eleverna för en bildlektion. Han
förklarar att de ska jobba vidare med de karikatyrporträtt de har gjort av sig själva tidigare, och använda det
som underlag för att göra en seriefigur.
Sett i backspegeln kan han tycka att han skulle ha
läst till lärare tidigare. Men säger att samtidigt visste
han ju inte vad han ville då.
På gymnasiet gick han elektrikerutbildningen och efter det jobbade han inom stålindustrin i två år. Han tyckte
om det på så sätt att det var bra folk, fint ordnat och hyfsad lön. Men samtidigt var det ett litet fängelse för honom som längtade efter något mer estetiskt. Han fick tips
om utbildningen estetiskt lärande av en kompis, sökte
och kom in.
Nu jobbar han på skolan där han själv gick som tonåring. Flera av lärarna han själv hade då, är hans kolleger
nu. Det passar honom bra att jobba på hemmaplan, inte
minst för musikens skull. Med tillgång till replokaler och
hans band som nyss har fått skivkontrakt.
Det han inte tänkte på innan han började jobba som
lärare är att arbetet innebär mer än bara undervisning.
– Allt är för elevens bästa, men det är mycket dokumentation, möten, planering, föräldrakontakt, och mentorskap. Samtidigt är det en del av det som gör jobbet
meningsfullt.
Förberedelser tar också tid. Han måste testa, för att
se om en övning fungerar i klassen. Fundera på om det
kommer att gå att dela ut speglar till alla i klassen inför
karikatyrlektionen.
– Det är bara att testa. Det gäller att våga och ha någon
form av kontrollerat kaos. Vi följer läroplanen och har
riktlinjer för vad eleverna ska kunna, men hur vi uppnår
dem är upp till mig.
Petter förklarar att han planerar lektionerna och lägger in olika moment och uppgifter så att han kan se till
att eleverna klarar målen.
– Lärare är perfekt för den som vill kunna påverka sitt
jobb. Samtidigt är det förstås ett ansvar, men jag trivs
jättebra med det.
Kontakten med eleverna är det han uppskattar mest
med jobbet och säger att han är bra på det. Att han är
lekfull och lite skojig.

”Jag vill kunna leva
på bild och musik,
och så fick jag ett
skräddarsytt jobb
på hemmaplan”

