
Legehuset mangler en pædagog der vil være med til at give vores børnehavebørn en 

hverdag fuld af glæde og fællesskab 
 

Vil du være med til at skabe helhed i 5 år af børnenes liv, hvor du som pædagog i samarbejde med 

vuggestuen understøtter deres udvikling og dannelse? Og ved du, at det er i mødet mellem barnet/børnene 

og dig som pædagog, at de udviklende øjeblikke opstår? Og kan du bruge din faglighed til at skabe et godt 

børnefællesskab? Så læs endelig videre. 

Legehuset er en selvejende 0-6 års institution. Vi har til huse i et højt hus med en vuggestue og en 

børnehave på hver etage. Bag vores facade gemmer sig en stor legeplads, som du kan være med til at gøre 

endnu bedre. 

Vi har i alt 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn og 20 medarbejdere, der hver dag møder ind og er med 

til at gøre Legehuset til et rart sted og være. Vi mangler bare dig! 

 

Hvem er vi? 

Grundstenen i det pædagogiske arbejde i Legehuset er relationer. I Legehuset er det en fælles opgave at 

fremme og understøtte en pædagogik, der med nærhed og omsorg møder børn med gode lege -og 

læringsmiljøer. 

I Legehuset ved vi, at når vi anerkender børnene og møder dem der, hvor de udviklingsmæssigt er, får de 

trygheden og tilliden til at gribe de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at være en del af 

Legehusets stærke børnefællesskab. 

Vi er som personalegruppe optaget af at udvikle og uddanne os sammen. Vuggestuen arbejder allerede 

med sprogtrappen og børnehaven starter et uddannelsesforløb op i løbet af foråret.  

Hele personalegruppen er ved at færdiggøre et fælles kursusforløb hos Relations formidlerne, hvor vi 

arbejder med det nye børnesyn. 

Vi evaluerer løbende vores praksis, og er gode til at reflektere sammen. 

Hos os vil du møde et arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper hinanden, har humor og hver især bidrager til at 

gøre Legehuset til en endnu bedre arbejdsplads. 

 

Det praktiske 

Vi glæder os til at høre fra dig, og du er velkommen til at besøge os inden du sender din ansøgning. Vi 

holder til på Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj. 

Ansøgningsfrist senest den 1. december 2022. 

Du er velkommen til at kontakte leder Lene Kofoed Diedrichsen på 33173860 og høre nærmere om 

Legehuset. 

Din ansøgning sendes til lu62@kk.dk. Vi holder løbende ansættelsessamtaler. 
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