Børnehaven i den selvejende institution, Spindegården i Valby søger nærværende pædagog på 37 timer
Vores børnehave søger en struktureret og reflekterende pædagog, der tager børns trivsel, leg, dannelse og
udvikling alvorligt, og som har lyst og energi til at arbejde med sproget og kommunikation som det
bærende element i alle relationer. Så kan vi bruge dig på Græshoppestuen, 37 timer om ugen og med start
hurtigst muligt.
Spindegården er en stor integreret institution med 30 engagerede, faglige, forskellige og kreative
personaler. Vi har et stort og lækkert hus på 3 etager, hvor vi er fordelt med tre vuggestuegrupper med 1213 børn, og fire børnehavegrupper med hver især 20-22 børn. Hver børnehavegruppe kører desuden i
skoven en uge om måneden.
I vores institution arbejder vi bl.a. med sproglig opmærksomhed, hvor vi viser og guider børnene til at
bruge sprogets mange facetter. Det kan være i konfliktsituationer, følelser eller i de situationer hvor
glæden overskygger alt. Ligeledes er vi optagede af det pædagogiske måltid, hvor vi sætter madmodighed
højt, og hvor så lidt forstyrrelser som muligt finder sted.
I løbet af året, har vi mange gode – også for børnene positive – traditioner. Nogle hvor forældrene deltager
og nogle hvor personalet og børnene deltager. I din stilling i spindegården forventer vi at du tager ansvar –
også i det store forældrepartnerskab der ligger i at have et barn i daginstitution.
Vi arbejder dels stueopdelt og på tværs af stuerne. Det kan være i forbindelse med bevægelse, venskab,
kreative forløb og sproglig opmærksomhed. Du skal derfor være omstillingsparat, og være med til at tage
ansvar for, at alle børn i spindegården får den bedst mulige dag.
Vi forventer:
- At du er mødestabil – både børns og voksnes dag er afhængig af stabilitet
- Du er god til at facilitere en leg for børnene og være aktiv deltagende når dette er nødvendigt
- Du kender forskel på privat, personlig og professionel. Vi er for at løse en fælles opgave
- Du er faglig velfunderet og arbejder anerkendende og inkluderende
- Du tilrettelægger og udfører det pædagogiske arbejde så det enkelte barn har optimale muligheder
for at udvikle sig
- Du er nærværende og god i relations arbejdet
- Du er reflekterende over din egen og andres praksis – vi spiller hinanden gode, når vi er nysgerrige
- Du tager ansvar og tænker selvstændigt. Du træder i karakter hvor det er nødvendigt. En god
arbejdsplads er alles ansvar
- Du skal have erfaring og byde ind med pædagogiske ideer samtidighed have pondus og kunne lede
en børnegruppe
- Du kan se mange muligheder i vores ekstra læringsmiljø som er skoven og kan inddrage dette i
hverdage
- Det vil være en fordel at du har kendskab til sprogvurderinger, eller har lyst til at lære omkring
selve vurderingen og det efterfølgende arbejde
Du kan forvente af os:
- Medindflydelse på hverdagen
- Et godt og stabilt forældrepartnerskab
- Du vil blive udfordret på din faglighed

-

Du vil få mulighed for at udvikle dig fagligt bl.a. igennem kursus og uddannelse
Du vil få mange kollegaer som er meget fagligt velfunderet og vi har mange pædagogiske
refleksioner
Du vil få frihed under ansvar
Gode arbejdsforhold
Et stærkt arbejdsfællesskab hvor vi ”løfter” i flok, næsten alt kan lade sig gøre

Du er velkommen til at ringe til dagtilbudsleder Ulla Nilsson på tlf.: 40309702/afdelingsleder Lene Emborg
Hüseynova på tlf.:40220966, hvis der ønskes yderligere information, eller du vil se vores skønne hus.
Ansøgningen skal sendes til D17R@kk.dk, eller PL6R@kk.dk. Vi indkalder løbende til samtale
Ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest, samt referencer fra tidligere job. Løn- og
ansættelsesvilkår efter gældende LFS overenskomst.
Vi glæder os til at høre fra dig!

