
Pædagog med passion for udeliv, kunst og kreativitet - fordybelse og nærvær. 

 

Ønsker du at arbejde i en højkvalitets institution, hvor børneperspektivet er i centrum, og mulighederne for 

udvikling er mange, så søger vi en pædagog til børnehaven i Margrethegården, 

 

En arbejdsdag med fysisk udfoldelse, kreativitet og tæt på naturen 

Margrethegården ligger i Valby, med villaområder, folehaven og det nye grønttorv som nabo, og dermed en 

god diversitet af familier. Vi har de fedeste legepladser med klatretræer, boldbaner, bålhytte og meget mere. 

Her er der rig mulighed for at dykke ned i vores emne om biodiversitet og gå på opdagelse efter krible 

krable dyr sammen med børnene. Vi samarbejder med Kløvermarken omkring vores naturemne og sparrer 

om alt fra indretning af legeplads til aktiviteter med børnene. I vores store gymnastiksal, som hele huset 

deler, er der plads til kropslig udfoldelse og leg - og en lur for dem som sover til middag.  

 

Vi har et lille hus på kanten til Hareskoven med en dejlig indhegnet have. Her bruger vi naturen, går i krible-

krable-højde, bruger kroppen og sproget & sanser skoven, luften og lyset.  

Derudover har vi et stærkt samarbejde med Statens Museum for Kunst, hvor vi igennem mange år, er 

kommet ugentligt både til udstillinger og for at arbejde i værkstedet. Vi finder stor inspiration i det og tager 

det med hjem til vores værksted for at lade processen fortsætte.  

 

Et fagligt stærkt kollegafællesskab og et godt forældresamarbejde  

Vi strukturerer vores hverdag med ugeplaner, og arbejder, så vidt muligt, med små grupper gennem dagen. 

Vi arbejder med et ressourcesyn, og med udgangspunkt i styrkekort taler vi om børnenes ressourcer og 

kompetencer, som sammen med børnegruppens nærmeste udviklingszone bliver omdrejningspunktet for 

ugeplanerne. Vi arbejder med Social Tænkning, hvor vi bl.a. visualiser dagen for børnene ved gruppens 

plan, så børnene ved hvilken voksen og børn, de skal lave aktiviteter med.  

 

Vi har stor fokus på barnets sproglige udvikling, og da en del af vores familier er flersproget, arbejder vi 

bl.a. med UGL sprogstrategien, lige som vi har én sprogvejleder i hver afdeling og sprogansvarlige i hele 

huset for at understøtte de sproglige tiltag. Vi øver os i at bruge data og evaluere vores faglige praksis.  

 

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

børn. Vi har et aktivt forældreudvalg, og et godt og åbent samarbejde omkring deres barn.  

 

Vi er en personalegruppe, der sætter pris på at skabe et godt miljø for både børn og voksne. Vi øver os i 

feedback, og støtter hinanden i opgaveløsningen – og synes det er sjovt at feste sammen et par gange om 

året.  

 

Lyder vi som noget for dig? 

Er du god til at arbejde fagligt og struktureret? Og god til at tilrettelægge, evaluere og at justere på tiltag og 

indsatser? Så vil vi rigtig gerne modtage din ansøgning og håber at møde dig til en samtale. 

 

Stillingen skal besættes som snart som muligt, og er på 37 timer fordelt på vores åbningstid fra 6.30-17 mandag til 

fredag. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores leder Bonnie på 5210 6632 - Læg en besked, 

hvis ikke hun svare – så ringer hun tilbage 😊 

 

Vi holder løbende samtaler. Skriftlig ansøgning med relevant cv og bilag skal sendes til: h43e@lkk.dk  

 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.   

https://margrethegaarden-kk.aula.dk/
mailto:h43e@lkk.dk

