
 

 

Vuggestuepædagog med øje for det relationelle 

Børnehuset Bellis sørger en pædagog m/k til vores fantastiske lille børnehus som ligger i skønne grønne 
omgivelser ved Københavns Skolehaver og Bispebjerg Hospital. Som en hemmelig hule ligger vi gemt bag 
Tagensvej, med en skøn legeplads, hvor der er god plads til vores 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.  

Du bliver del af en dynamisk personalegruppe der har været igennem et ICDP-uddannelse forløb som 
danner grundlag for vores faglighed. Det er vores fælles faglige sprog og den måde vi møder børn, forældre 
og hinanden på. Vi bruger ICDP som udgangspunkt for de problemstillinger vi møder i vores dagligdag i 
arbejdet med børnenes trivsel, udvikling og læring.  

Vi mangler dig som tør sætte dig selv og din faglighed i spil i tæt samarbejde med dine kollegaer i 
vuggestuen. Dig som kan gå ind i relationen med alle børn og se alle deres kvaliteter – også der hvor det 
bliver svært, og hvor du som voksen skal kunne rumme det særegne. Dig som kan grine ad dig selv og med 
dine kollegaer. Dig der kan skabe et trygt og hyggeligt miljø, hvor børnene kommer i første række. Vi har 
brug for dig som kan se dig selv i de følgende 8 ”kasser”, både i forhold til det enkelte barn, børnegruppen, 
deres forældre og dine kollegaer. 

Vi søger en uddannet, faglig bevidst og nysgerrig pædagog der: 

 

 

Kom gerne og besøg vores børnehus for at mærke stemningen, se de voksne an og opleve området. Vi 
ønsker os en kollega der kan mærke, hvad det er vi har på hjertet i vores pædagogiske arbejde. At vi er 
stolte af vores arbejde, at vi vil vores børn, deres forældre og ikke mindst hinanden. Vores hjerte brænder 
for det sociale ansvar der ligger i at være et dagtilbud, hvor vi er med til at danne børnene i tæt samspil 
med deres forældre. 

Der er tale om en fast fuldtidsstilling (35-37 timer) fra d.01/02-2022 eller snarest derefter. Vi venter 
selvfølgelig på dig, hvis du er den rette til stillingen. Send ansøgningen til Q67G@KK.DK hurtigst muligt, 
men senest søndag d.2. januar 2022. Vi kalder løbende til samtale, og håber på at have fundet den rette 
senest d.28/01/22. Hvis du vil vide mere så ring til Bellis på 35816800 og spørg efter leder Birgit eller 
souschef Naima. 

Kan vise glæde og 
positive følelser 
overfor barnet. 

Kan give 
anerkendelse, for 
det barnet magter. 

Kan skabe 
rammerne for 
barnet, hvor du 
guider og vejleder 
– trin og trin. 

Kan folde barnets 
oplevelse ud, ved 
at uddybe og 
forklare. 

Kan fastholde 
barnets 
opmærksomhed og 
vise dine følelser 
og entusiasme. 

Kan fange barnets 
opmærksomhed i 
alle dagens 
gøremål og 
aktiviteter. 

Kan invitere til 
samspil, ved at 
lytte til og svare 
ind i det du hører. 

Kan se barnets 
initiativ og justere 
dig efter det.                         
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