
Benediktegården i Sydhavnen søger pædagog til vores 

vuggestue og børnehave 
Vi er en integreret institution med 4 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, som ligger tæt på 

Valbyparken i det skønne Sydhavn.  

Vores hus er en skøn gammel bygning, som er moderniseret løbende og derfor fremstå pænt – lige nu har vi 

fokus på at genbesøge læringsmiljøerne i samarbejde med en pædagogisk designer. Vi har et godt og 

langvarigt samarbejde med Statens museum for Kunst, som inspirerer til kreative processer – også hjemme 

på værkstedet.  

Vores legepladser er indbydende med klatretræer, bålhytter og boldbane. Desuden har vi et lille hus oppe i 

Hareskoven, hvor vi også dyrker naturen bl.a. med krible-krable forløb. Vores lokalmiljø er interessant med 

Karens minde, grønne oaser, og legepladser. 

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, og vi betragter dem som eksperter i netop deres børn. Vi 

har en aktiv forældregruppe, og et godt og anerkendende samarbejde som vi værner om.  

 

Hvem er du:  

Du er rummelig og anerkendende i din tilgang til både børn, kollegaer og forældre.  

Du er faglig tænkende, og sætter disse tanker i spil med dine kollegaer.  

Du kan planlægge, justere og evaluere igangsatte tiltag – i samarbejde med dine kollegaer.  

Du trives med at arbejde struktureret og på tværs af stuerne.  

Du er nærværende, omsorgsfuld og kan fordybe dig med børnene.  

Enten nyuddannet eller har flere års erfaring – det vigtigste er at du er glad for at arbejde med børn. 

 

Hvem er vi: 

Vi er en fantastisk personalegruppe med høj faglighed og mange kompetencer, som vi rigtig gerne vil og kan 

dele ud af. Vi sætter pris på – og gør os umage med at skabe et godt miljø for både børn og voksne. Vores 

tilgang til hinanden er respektfuld og støttende ind i løsningen af kerneopgaven. Vi arbejder ud fra et 

pædagogisk årshjul, og planlægger længevarende aktivitetsprocesser ud fra børnegruppens nærmeste 

udviklingszone. 

Har vi fanget din interesse? Så ring meget gerne og book et besøg, du skal spørge efter Merete (koordinator) 

Eller Karen leder. Ring til os på tlf. 36171771 

 

Stillingen er 30-37 t. med start pr. 1/2/23.  

Din ansøgning kan du sende sammen med cv og uddannelsesbevis til Karen-mg@prinsessegaardene.dk 

Vi holder løbende samtaler, så ring gerne til os       

 


