Vil du gerne arbejde i selvejende institution med tæt ledelse og
plads til faglig udvikling?
Pædagog 32-37 timer til Blågårdens Børnehus -Vuggestuen søges
pr 1.8 eller snarest derefter
Børnehusets Essens er
Børnene kan hvile i sig selv
Vi arbejde med struktur og små grupper
Vi er i børnehøjde

Når folk kommer ind i vores Børnehus, lægger de meget ofte mærke til den gode og
imødekommende stemning, og de engagerede og tilstedeværende medarbejdere. Vi leder efter en
medarbejder, der ønsker at være en del af denne helt særlig arbejdsplads i hjertet af Nørrebro.
Vi søger en engageret medarbejder 32-37 timer ugentligt til vores vuggestue snarest mulig. I hver
vuggestuegruppe er der 13 børn og 4 medarbejdere. Nyuddannet med masser af gå- på mod, høj
faglighed, eller mere erfaren med samme høje standard. For os er det er din faglighed, det
kommer an på. Din evne til at samarbejde godt og din store viden og interesse for vuggestuebørn.
Vi er en personalegruppe, der kontinuerligt har fokus på at videreudvikle vores høje pædagogiske
faglighed og har i 2018 haft særligt fokus på læreplaner, dokumentation og evaluering. Vi holder i
2019 3 pædagogiske dage (på hverdage), hvor vi har god mulighed for at komme i dybden med
den pædagogiske udvikling. I år er det især den styrkede pædagogiske læreplan, der er fokus for
vores udviklingsarbejde. Derudover er vi en del af et forskningsprojekt om Natur, Udeliv og
Science med forskere fra Københavns Professionshøjskole og vores paraplyorganisation fobu.
Vi tilbyder et job med stor indflydelse, gode kolleger og søger en dygtig person med blik for de
små børns behov og udvikling. Vi er en integreret daginstitution med plads til 68 børn, fordelt på
to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper med 16 ansatte. Vores hyggelige, lidt upraktiske
Børnehus ligger på Indre Nørrebro, med egen legeplads, samt i gåafstand til andre legepladser,
parker og kulturelle tilbud i børnehøjde.
Vi søger en person, der sammen med sine kolleger, skaber de bedste betingelser for en god, tryg
og udviklende hverdag for børnene og deres familier. Vi lægger stor vægt på en inkluderende
tilgang til børnene, et godt forældresamarbejde og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov
og ressourcer.

Medarbejderne i de 2 vuggestuegrupper arbejder i høj grad som et team og er samtidig
stuetilknyttet. Vi er særligt optaget af børnenes sprogudvikling og deres sociale/personlige
kompetencer. Vi arbejder struktureret og ofte i mindre grupper for at kvalificere den daglige
pædagogiske indsats.
Vi er selvejende institution med fobu som paraplyorganisation. At være selvejende betyder for os
en høj grad af frihed i forhold til både økonomi og pædagogik og tæt, synlig ledelse samt et
Netværk, hvor vi henter sparring og faglig udvikling.
Se www.fobu.dk
Vi har et godt samarbejde i Børnehuset. Vi har fælles fokus på det psykiske arbejdsmiljø, på lavt
sygefravær og omsorg for den enkelte medarbejder.
Vores forventninger til dig er, at du:
•
•
•
•
•
•
•

Er fagligt velfunderet og refleksiv og tager aktiv del i de pædagogiske diskussioner og den
pædagogiske praksis
Har erfaring som vuggestuepædagog, eller er nyuddannet og særlig interesseret i
vuggestuen
Vægter udeliv med vuggestuebørn
Er rolig, stabil og omsorgsfuld og kan bidrage til en tryg hverdag for alle
Bevarer overblikket og er i stand til at tage en selvstændig beslutning og handle på den
Skaber et godt forældresamarbejde
Kort sagt: er en dygtig kollega.

Ansøgningsfrist fredag den 21.6 Motiveret ansøgning med cv og uddannelsespapirer mailes til
a44n@kk.dk
Vi forventer, du har orienteret dig om os på www.bsbh.kk.dk
For yderligere information, kontakt os på 3535 9497 og spørg efter Lise eller Katrine.

