Jeff Forssell

Den solida grunden av IT-kunskaper jag byggt upp genom eget sökande gjorde
det möjligt för mig att arbeta i ett stort projekt i en ny roll, som Flash
programmerare, och utföra med hög kvalitet och inom tidsramen trots att jag

De spännande möjligheterna att utveckla teknik,

samtidigt gjorde förbättringar i planen och ändå hittade många tillfällen att

ekonomi, samhälle och känslomässig kunnande så

fortsätta utveckla mitt kunnande bland annat om lärplattformen Moodle som jag

att vår framtid skall bli rolig och hållbar på riktig är

älskar. Jag har också certifierat mig som handledare i stressminskning, som

något jag brinner för att hålla på med.

spelar så stor roll för hälsa och prestationer och relationer.

De senaste åren har min formella kompetens som
fysik och matematik lärare kompletterats med utveckling av distansutbildning för
vuxna i synnerhet med hjälp av IT. Jag är mycket stolt över att eleverna
uppskattade de simuleringar och interaktiva övningar med inbyggd hjälp som
jag byggde upp i Matematik och Fysik.

Elever, kunder och kollegor har karakteriserat mig som:


ambitiös med höga, klara mål och värderingar



angelägen om att sätta mig in i andras synsätt, självgående, kreativ,
utforskande, förståelsesökande och –delande, pedagogisk



Bakgrunden som experimentell fysiker har även präglat min mångåriga

en stor "allround" problemlösare med bred teori, uthållighet och praktik
i verktygslådan.

erfarenhet av alternativenergi, med vindgenerator, solfångare, biobränslen, PV

De som lär känna mig finner att jag bryr mig mycket om andras välfärd och har

och energilagring. Fleråriga

humor.

erfarenheter med jordbruk, missbrukarvård, och

utlandsjobb har gett mig många värdefulla perspektiv.
Min ambition är att vara en del av lösningen på problemen vi upplever där det
Jag har stor erfarenhet av, och tro på vidareutveckling av, IT användning för att

gäller ”empowering” kunskap, hälsa, livskvalitet och uthållighet.

sprida kunskap och bygga upp samarbete. Kalkylering och visualisering är också
saker jag gör gärna. Praktiska, ”smuts under naglarna”, insatser så att något
händer är mer intressanta är att vänta på någon annan.
Att bygga upp direktkontakt med slutanvändare, tycker jag är stimulerande.
Återkopplingen gör att jag kan prioritera ansträngningar rätt, och med
utvärdering, få bekräftelse på hög kvalitet.
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