
 

Samuelsgaarden søger 2 pædagoger eller udannede pædagogiske 

assistenter, med fokus på tilknytning og relationer til vuggestuen. 

Samuelsgaarden er en selvejende institution, hvilket betyder, at vi har kort vej fra idé til handling. Vi er en 

integreret institution med 39 børn i vuggestuen og 42 børn i børnehaven og højt til loftet i vores ældre men 

hyggelige ejendom i hjertet i Nørrebro. Kendetegnende for bydelen og vores børnegruppe er en stor kulturel 

og socioøkonomisk diversitet. Det kræver, at vi møder forældre og børn med afmålt forventning og forståelse 

for, hvordan vi støtter det enkelte barn i at opnå sit potentiale.  

Den pædagogiske praksis du skal bidrage til: 

Vi arbejder især med det sproglige læringsmiljø og bruger sprogtrappen både til forældresamtaler, 

handleplaner og ved overleveringen til vores børnehave. Vi lægger vægt på at være tryghedsskabende i 

hverdagen for de yngste. Derfor er Tryghedscirklen vores fælles referenceramme i den faglige praksis. 

Vi tilbyder:  

➢ En stilling i et aktivt hus i udvikling. 

➢ Arbejdsomme kolleger som er engageret i trivsel, relationer, fordybelse, nysgerrighed og læring 

➢ Indflydelse på videreudvikling af pædagogikken bl.a.  via reflektionsmøder, samt stuemøder og hvor 

du kan være med til at præge pædagogikken afhængig af dine styrker og kompetencer.  

➢ Et alsidigt og selvstændigt job på 37 timer og med mulighed for faglig og professionel udvikling  

I Samuelsgaarden sætter vi især pris på, at du:  

➢ formulerer dig fornuftigt på skrift og i tale og kan arbejde temaorienteret 

➢ er praktisk anlagt samt god til at skabe struktur og overblik 

➢ samarbejder på tværs i et fleksibelt hus og medvirker til at styrke den gode overgang fra vuggestue 

til børnehave 

➢ har lyst til at deltage i udviklingen, og ser god værdi i pædagogisk innovation, hvor dit bidrag tæller 

 



Dig som ansøger: 

✓ Er relationer og tilknytning vigtigt for dig i alt hvad du gør, når du møder børn i vuggestuen?  

✓ Har du en naturlig nysgerrighed og skarp faglig holdning til spørgsmål om tillid, tryghed og trivsel?  

✓ Er du erfaren i at omsætte begreber som udvikling, læring og dannelse til pædagogisk praksis?  

Er du samtidig tydelig omkring dine stærke sider og kan kommunikere de svære emner til dine omgivelser? 

Så hører vi meget gerne mere om hvorfor du ønsker at være pædagog i Samuelsgaardens vuggestue. Du kan 

f.eks. fortælle hvordan din tilgang til før-sproglig kommunikation hjælper barnet til at finde ud af fordelene 

ved at kommunikere med sin omverden. Eller måske veje til at børn får sit indre følelsesliv til at give mening, 

så de kan følelsesregulere. Måske har du eksempler på, hvor børn vil mærke din omsorg og glæde i 

dagligdagen 

Det praktiske 

Du skal forvente, at din arbejdstid kan lægges i tidsrummet fra kl. 6.30-17.00. 

Derudover har vi et personalemøde en gang om måneden fra kl.17.00 til kl. 20.00 samt afdelingsmøde.  

I alt 16 aftenmøder om året.  

Ansøgningsproces 

Ansøgning sendes via e-mail til Charlotte Bacher: hc0z@kk.dk med ”Pædagog” i emnefeltet senest fredag 

den 31/3 2023 

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt afdelingsleder og souschef Daniel Strassmann på mail: tf4u@kk.dk    

Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.   

Tiltræden snarest muligt eller senest den 1/4 eller 1/5 2023 

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.  

Der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelse, og referencer indhentes efter aftale med ansøger. 
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