
Anne-Mariegården søger 2 pædagoger 

Er du en nærværende og faglig stærk pædagog? Søger du ligesindede kolleger? Og brænder du for 

at støtte og vejlede udsatte familier? Så søg en stilling i Anne-Mariegården. 

Én af vores gode kolleger skal prøve noget nyt, og en anden skal på barsel. Derfor søger vi lige nu 2 

pædagoger på 37 timer. Den ene stilling er et barselsvikariat. 

 

Om os 

Anne-Mariegården ligger i Valby i et socioøkonomisk mangfoldigt boligområde, hvilket afspejles i 

børne -og forældregruppen. Vi har en del børn, som er sprogligt udfordrede og med mange typer 

af flersprogethed. Derfor har vi et stort fokus på at bruge sprogstrategier i alle aktiviteter igennem 

hele dagen. Vi arbejder derudover med børnene i små grupper så meget som muligt. 

Flere af vores børn har behov for sociale indsatser, og vi er derfor 4-5 medarbejdere på hver stue. 

Vi arbejder med; ’Fri for mobberi’, og vi lægger vægt på at tydeliggøre dagens gang både visuelt og 

verbalt. Og vi arbejder med social tænkning. Vi bruger styrkekort til at støtte os i at arbejde ud fra 

børnenes ressourcer og behov, og vi har fokus på, hvordan miljø og narrativ omkring et barn kan 

ændre barnets reaktionsmønstre og hverdag. 

Vi har et særligt samarbejde med Statens Museum for Kunst, hvor vi igennem mange år er 

kommet ugentligt både til udstillinger og for at arbejde i værkstedet.  

I klyngen har vi et lille overdrevshus på kanten af Hareskoven med en dejlig indhegnet have og 

adgang til hele skoven. Her bruger vi naturen, går i krible-krable-højde, bruger kroppen og sproget 

og sanser skoven, luften og lyset. 

Vi forholder os nysgerrigt og undersøgende til de mange måder at være familie på. Forældrene, 

anser vi, som vores vigtigste samarbejdspartnere, og vi betragter dem som eksperter i netop deres 

børn. 

 

Om dig 

Vi håber at finde dig, der er god til at arbejde fagligt struktureret. Og God til at tilrettelægge, 

evaluere og justere på tiltag og indsatser.  

 

Det siger dine kommende kolleger om Anne-Mariegården: 

Medhjælper 20 år; ”Et sted hvor alle bliver hørt” 

Pædagog 50 år; ”Gode kollegaer og plads til at være sig selv” 

Pædagog 35 år; ”Fælles kreativ tankegang” 

Medhjælper 21 år: ”Rigtig godt samarbejde med engagerede mennesker. Ser altid frem til at      

komme på arbejde” 



Det praktiske 

Hvis Anne-Mariegården lyder som et sted for dig, så venter vi spændt på din ansøgning. Hvis du 

har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til pædagogisk leder, Jeanne Poulsen, på 30 24 

81 50 (på hverdage ml. 07:00- 09:00) eller sende en mail på: cj5g@kk.dk. 

Den ene stilling i børnehaven er fast, og her ønsker vi at ansætte hurtigst muligt. Barselsvikariatet 

er i vuggestuen og med start fra den 01.04 og udløber, når vores pædagog har fået sin lille ny godt 

i vej. Vi afholder samtaler løbende.  

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside; www.annemariegaarden-kk.aula.dk  

 

Vi glæder os til at høre fra dig 

Mange gode hilsner fra Anne-Mariegården 
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