Pædagog søges til børnehaven i Dronning Louises Asyl på Nørrebro pr. 1. oktober 2020

Er du pædagogen med en stærk faglighed, børnehaveerfaring og måske
talent for rytmik?
Så er det nok dig, som vi leder efter. Vi har nemlig brug for én, der kan være en stabil og faglig
stærk kollega i vores engagerede personalegruppe og børnenes faste ansigt, mens vi er sendt i
eksil i Husum, fordi der har været ildebrand i vores hus på Nørrebro.
Egentlig er Dronning Louises Asyl en selvejende integreret institution for børn i alderen 0-6 år, som
ligger på hjørnet af Bjelkes Allé og Stefansgade på Nørrebro. Vuggestuen har cirka 20 børn og fem
faste personaler, og børnehaven har cirka 40 børn og seks faste personaler. Vi har igennem de
sidste to år arbejdet os frem til at være ét hus; både som personale- og børnegruppe.
Vores ambition er nemlig at skabe rammen for det gode børneliv. Og det gør vi med afsæt i den
børnegruppe, vi har. Så i foråret lod vi f.eks. gruppen af de store vuggestuebørn, som egentlig
skulle flyttes til børnehaven, blive sammen i vuggestuen sammen med en pædagog fra både
børnehaven og vuggestuen. Så vi ikke overfyldte vores børnehave og de små druknede i store
børn. Fordi det var bedst for børnene.
Så kom Corona, sommerferielukning og ildebrand, som alt sammen er blevet gået til med holdånd og en
hårdnakket vilje til at give børnene den bedste dag. Vi har fokus på at skabe tryghed og nærhed for at
styrke børnenes nysgerrighed og gå-på-mod. Vi tror nemlig på, at vores kerneopgave er at skabe
rum og mulighed for at alle vores børn oplever livsglæde. Hver dag.
Og det er det, som du skal hjælpe os med at blive ved med at gøre, på trods af at vores hus nu befinder
sig på to adresser. Vi mødes dog alle om morgenen i vores lånte lokaler på Blågårdsgade, hvor
vuggestuen og vores kontor befinder sig, inden børnehaven bliver hentet af en bus og kørt til Energicenter
Voldparken, hvor vi bor indtil vores hus har fået et nyt tag.
Dagligdagen bygger vi stadig op med afsæt i de nye lærerplaner, hvor vi laver forskellige temaer
der afspejler børnenes interesser og ressourcer og årets gang, og som ligeledes bringer alle de
voksnes fagligheder i spil på bedste vis. Du skal derfor være i stand til at bevare overblikket over
børnegruppen og dagligdagen, også i de pressede situationer, der kan opstå i en institution, og gå
til opgaven med ro, tålmodighed og godt humør. Og være klar på, at være med til at skabe tryghed
og nærvær i vores nye omgivelser og de nye rutiner, som vi alle først er ved arbejde os ind på.
Vi har et godt samarbejde med både vores bestyrelse og ikke mindst forældregruppen, som også
har været gode til at give os plads til at finde os til rette i de mange omvæltninger dette år har budt
os.
Hvis du tænker, at du er vores nye kollega, så vil vi meget gerne høre fra dig hurtigst muligt, da vi
har brug for, at du starter 1. oktober, hvor vores gode kollega forlader os, da hun har fået tilbudt et job
tæt på hendes hjem.
Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2021 og som udgangspunkt 37 timer om ugen, (dog
vil vi kunne gøre undtagelser for den helt rette kandidat), og arbejdstiden er mellem kl. 7-17.
Derudover ligger der et personalemøde hver sjette uge af tre timers varighed.
Du kan se mere om institutionen på vores hjemmeside www.dronninglouisesasyl.kk.dk

Du skal sende din ansøgning til: Mail: 35312@buf.kk.dk med emnefeltet “børnehave”.
Ansøgningsfristen er den 21. september, og vi holder samtaler løbende og senest i uge 40. Løn er
efter gældende overenskomst (BUPL).
Samtaler vil foregå på vores kontor i Blågårdsgade, Kbh. N.

Hvis du har spørgsmål eller lyst til at besøge os i Husum, så kan du ringe til vores leder, Kit Ridder
på tlf. 52106311

