
 

 

 

CV 

 CV er en forkortelse for det latinske ord ”Curriculum Vitae”, som betyder 

livsforløb.  

 Formålet med CV'et er at give læseren et hurtigt overblik over, hvem du er og 

hvad du har lavet tidligere.  

 Det skal være let at overskue og præcist formuleret. Det må fylde max. 1 side.  

 

Sådan laver du et bragende godt CV: 

1. Opret et dokument – husk at gemme det og kald det noget enkelt som             

” Anders Andersen CV 20XX”. 

 

2. Find et godt billede (af dig selv!) og sæt det ind. Tænk over, hvilket billede du 

vælger – undgå forskellige party- og strandbilleder og vælg et, der kun viser 

dit ansigt. 

 

3. Lav gerne en lille tabel – se eksempler – eller inddel dit CV i overskrifter. Start 

med dit navn, kontaktinformationer osv. Vær gerne kreativ   

 

4. Husk at gemme dit CV. Hvis du skal sende det elektronisk, så gem det altid 

som en pdf-fil og ellers printer du det.  

 

5. Husk at lave en liste over de steder, hvor du har afleveret dit CV – så kan du 

undgå at gøre det to gange. Det er altid en god ide at følge op et par uger 

efter - enten ved at komme igen eller ringe til dem.  

 

6. Et godt råd: Tjek lige dine profiler på de forskellige sociale medier – en ny 

arbejdsplads / praktikplads tjekker dig sikkert lidt ud inden de siger ja…… 

 

Se eksempler på CV’er på næste side:  

 

 

 

 



 

Eksempel på CV:  

 

CV: Kim Kimxen 20XX 

 

 
Personlige oplysninger 
 
 
 

 

 
Navn:  
Adresse:  
Mobil:  
E-mail:  
Fødselsdato:  
 
Jeg går i 9. klasse på Lilleby Skole.  
 
Jeg skal starte på Storeby Handelsskole i august, og jeg 
drømmer om at få min egen sportsbutik.  
 
Jeg bor sammen med min mor, som er politibetjent og 
min far, som er sygeplejerske. Jeg har en lillebror og en 
storesøster.  
 

 
Job og fritid 
 

 
I min fritid spiller jeg fodbold, hvor vi træner hver tirsdag 
og torsdag aften og ellers er jeg sammen med mine 
venner.  
 
Jeg har arbejdet som hundelufter for min nabo siden juni 
20XX, og så er jeg hjælpetræner for U10 drenge i min 
fodboldklub.  
 

 
Øvrige oplysninger 
 

 
Jeg er meget ansvarsbevidst og god til at møde til tiden. 
 
Jeg taler og skriver engelsk og lidt tysk. 
Jeg er rigtig god til matematik og til at bruge computeren. 
 
Jeg har førstehjælpsbevis.  
 

 

 



 

Eksempel på CV: 

 

CV: Kim Kimxen 20XX 

                                                                                                                              

Navn:  

Adresse:  

Mobil:  

E-mail: 

Fødselsdag:  

 

Uddannelse: 

Jeg går i 9. klasse på Lilleby Skole og jeg skal tage 10. klasse på Mellemby Skole til 

næste år. Derefter regner jeg med at uddanne mig til tømrer, men jeg ved det ikke 

helt endnu.  

Jeg taler selvfølgelig dansk, men også engelsk og polsk fordi min mor er fra Polen. 

Jeg er rigtig god til alt med en computer.  

 

Fritid:  

Jeg spiller meget computer og er sammen med mine venner. Jeg kan også godt lide 

at køre knallert og har min egen Puch Maxi, som jeg selv har gjort køreklar. 

 

Joberfaringer: 

Jeg har hjulpet meget til på min onkels gård, hvor jeg også kører traktor. 

Jeg har været i praktik i en uge hos Tømrermester Hurtigbyg, og det gik rigtig godt.  

Jeg coacher et hold mindre drenge i League of Legends.  

 

Øvrige oplysninger om mig:  

Jeg er hurtig til at lære nyt og jeg kan bedst lide at arbejde med mine hænder. Jeg er 

god til at møde til tiden og jeg er altid glad og i godt humør.  



 

Eksempel på CV: 

 

CV: Laura Laurzen 20XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit navn er Laura Laurzen 

Jeg bor Lillebyvej 12 i Mellemby 

Jeg er født den XX XX XX 

Mit mobilnummer er XXXX XXXX  

Min E-mail er XXXX @ XXXXX 

SKOLE OG FRITID:  

Jeg går i 9. klasse på Mellemby Skole 

og skal starte i gymnasiet i Storeby til 

august.  

Senere vil jeg gerne uddanne mig til 

læge eller tandlæge.  

I min fritid går jeg i fitnesscenter og er 

sammen med mine venner og 

veninder.  

Jeg bor sammen med min mor og min 

lillesøster.  

JOBERFARINGER 

Jeg har et fritidsjob hvor jeg 

passer et par tvillinger, som 

jeg henter i børnehave en 

gang om ugen.  

Jeg hjælper tit til hos min far, 

som har en dyrehandel – her 

sætter jeg varer på plads, 

rydder op og gør rent i 

forretningen.  

 


