
Den lille selvejende institution Solbakken, i Kongens Enghave på 
kanten af Vesterbro, søger den helt rigtige leder. 
 
 
Solbakken er en skøn lille institution med to afdelinger. En børnehave med 40 børn i stueetagen og en 
vuggestue med 28 børn på 11. Etage. 
Her er pudsige indretninger, skæve vinkler, skønne og dygtige personaler, 2 køkkener, en vidunderlig grøn 
legeplads, en fantastisk udsigt fra kontoret på toppen, og en stor mulighed for at være med til at udvikle 
institutionen i samspil med personale og forældre, men også en mulighed for at fastholde og bevare alle de 
gode og ordentlige pædagogiske tanker og arbejdsformer. 
Der er et godt arbejdsmiljø, en personalegruppe som er interesseret i at snakke pædagogik, som behandler 
børnene og hinanden med omsorg og nærvær humor og kærlighed, en personalegruppe som holder af og 
respekterer hinanden. 
De ønsker sig en leder, som er synlig, empatisk, hjertevarm og favnende. En leder som gør sig umage med at 
komme ind og mærke personalet, de gode intentioner, styrkerne og institutionens DNA.  
En leder som skaber tryghed, og leder visionært i samspil med alle de gode kræfter der er i institutionen 
allerede, og i overensstemmelse med rammerne og aftalerne i den selvejende klynge. Det er vigtigt at du 
også har teknisk flair, og er klar til at bide skeer med AULA, KMD, og andre værktøjer som er en del af den 
kommunale fordring i København. 
Som pædagogisk leder i Solbakken, bliver du en del af ledelsen i den selvejende klynge Saxoly, og her vil du 
få sparring både af dine pædagogiske lederkolleger og klyngelederen. Du vil få hjælp og støtte til den 
administrative økonomiske del i paraplyorganisationen FOBU. Lønindplaceringen sker i følge 
overenskomsten med BUPL omkring selvejende klynger i Københavns kommune. 
 
Vi vil rigtig gerne ansætte dig allerede fra 1. januar, eller hurtigst muligt derefter. 
Har du spørgsmål til stillingen, bedes du kontakte klyngeleder Kirsten Bergstrup på 33221497 


