Prinsessegårdene søger pædagogisk leder
til Margrethegården

Prinsessegårdene er en selvejende klynge bestående af 3 institutioner;
Margrethegården se www.margrethegaarden.kk.dk , Benediktegården se www.benediktegaarden.kk.dk
og Anne-Mariegården se www.annemariegaarden.kk.dk.
Vi er en velfungerende klynge, der fortsat er i bevægelse, og der til stadighed udvikler vores stærke
fællesskab bl.a. via vores fælles overordnet tema ”Kunst og kreativitet”.
Vi har særlig fokus på relationsarbejde, leg, social tænkning, motiverende lege og læringsmiljøer samt
pædagogisk organisering og planlægning.
Vi lægger særlig vægt på høj faglighed og høj trivsel på alle niveauer.
Vi har det sidste år bl.a. arbejdet med et langt forløb omkring et udvidet ressourcesyn.

Vores vision:
 Børns kreativitet og sproglige udvikling er i højsædet
 Vi arbejder ud fra et fagligt fællesskab, hvor kreativitet og sprog tænkes ind i alle typer aktiviteter, ikke kun de planlagte
 Vi skaber innovative, udviklende og anerkendende læringsmiljøer med særlig fokus på børns trivsel
 Vi er en ordentlig institution, hvor værdisættet er så tydeligt, at det altid kan ses og mærkes i
praksis
 Vi mener, at kreativitet er at bryde rammer og omformulerer dem til noget andet
 Vi tror på, at pædagogisk kvalitet samt medejerskab skaber engagement og arbejdsglæde
 Vi arbejder med en stor grad af gennemsigtighed
 Vi har en sikker drift, så vi tør at tage chancer og begå fejl, - bare vi lærer af dem
 Vi arbejder med feedback-kultur

Om Margrethegården:
Da vores nuværende kære leder har valgt at gå på efterløn, søger vi en ny pædagogisk leder til
Margrethegården.
Margrethegården er en velfungerende 0-6 års institution med 48 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn og
ca. 30 ansatte.
Institutionen er beliggende tæt på offentlig transport.
Vi arbejder på et højt fagligt niveau og prioriterer fokus på opdeling af børnene i mindre grupper, for at
skabe de bedste muligheder for nærvær, ro, leg, læring og udvikling.

Som pædagogisk leder hos os, forventer vi at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du kan se dig selv være en del af vores vision
du kan indgå i et strategisk, visionært og velfungerende ledelsesteam
du kan bedrive nærværende pædagogisk og faglig ledelse
du kan understøtte personalet i deres selvstændige arbejde og i den faglige udvikling
du kan guide, inspirere og videreudvikle en faglig dygtig personalegruppe, der vægter at
skabe mulighed for udviklende relationer mellem børn og personale
du skal kunne indgå i et tæt samarbejde med de pædagogiske koordinatorer i institutionen
at du kan indgå i og er deltagende i det tværfaglige samarbejde
du har interesse i vores overordnede tema omkring kunst og kreativitet
du har gennemslagskraft, er handlingsorienteret og er god til at kommunikere
du har en forståelse for det vigtige arbejde forældrepartnerskab
du er interesseret i at videreudvikle og videreuddanne dig
du er positiv af sind, god til at lytte og arbejde anerkendende

Som leder hos os bliver du en del af:
-

et team med en klyngeleder, der har det overordnede ansvar og som støtter dig i dine opgaver, og
som tilbyder sparring
et velfungerende, arbejdsomt og forpligtende ledelsesteam, hvor man får og giver sparring,
inspiration og ny viden
en institution med høj faglighed, inspirerende og godt arbejdsmiljø og lavt sygefravær
et engageret personale som er solid funderet, og som kan og vil inddrages i udviklingen af
institutionen
et stort individuelt ledelsesrum og et anerkendende fællesskab
et inspirerende læringsmiljø med masser af muligheder både inde og ude og gode traditioner
et godt forældresamarbejde.

Ansøgningsfrist onsdag d. 25. 11. 2020
Send venligst ansøgningen til info@fobu.dk og skriv ”Ansøgning Margrethegården” i emnefeltet.
Samtaler afholdes løbende.
Hvis du ønsker at komme på besøg, eller har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til
klyngeleder Lisbeth Borup Jakobsen.
liboru@kk.dk
Mobil: 2514 6025

