
Gudenådalens Friskole og fribørnehaven søger en pædagog 30+timer til 

børnehaven pr. 1 december. 

 

Gudenådalens fribørnehave søger en pædagog til en 30t stilling med mulighed 
for flere timer. Børnehaven er en del af Gudenådalens friskole og således også 
funderet på det Grundvig-Koldske børnesyn og den anerkendende pædagogik. 
Nøgleordene er ligeværdighed, respekt for forskellighed, fællesskab og fokus 
på det enkelte barns udvikling. Vi prioriterer børnenes leg højt, både den frie 
leg og den mere strukturerede leg med kreative projekter og temaer, du skal 
have lyst til at lege med! Derudover deltager vi i projekt ”Grønne spirer” og har 
det grønne flag. Vi er yderligere på vej til at deltage i projekt sangglad, med 
målet om at blive certificeret som sangglad institution. 
 
Vi søger en pædagog der: 
- Er faglig stærk i 3-6-åriges basale udvikling 
- har en positiv og empatisk indstilling i mødet med børn, forældre og kollegaer. 
- har øje for det enkelte barns trivsel, men også for hele gruppen. 
- trives i naturen og vil bruge den aktivt med børnene. 
- har en solid faglig baggrund i forhold til børns sprogtilegnelse i 0-6 års 
alderen. 
- kan tage ansvaret på sig og mestre overblikket som sprogpædagog. 
- der har mod på at arbejde pædagogisk med sang og musik. 
- har lyst til at engagere sig i det store fællesskab, på ”GUF”, både fagligt og 
kollegialt 
 
Som person er du: 
- engageret, åben, ærlig, anerkendende og ansvarlig. 
- positiv, humoristisk og energisk. 
- fleksibel og stabil ift. mødetider og arbejdsopgaver. 
- anerkendende og god til at samarbejde. 
- en der har lyst til at sætte dig selv og din faglighed i spil. 
 
 Vi tilbyder en institution: 
- der vægter det trygge og nære. 
- hvor store og små føler sig trygge og glædes ved at komme. 
- med en mindre personalegruppe, hvor der er plads til impulsive ideer. 
- en engageret personalegruppe. 
- hvor omgangstonen er positiv og anerkendende 
- med et velfungerende forældresamarbejde. 
- med en dagligdag, som du selv har stor indflydelse på. 
- der ser forskellighed som en styrke. 
 
Aflønning sker ifølge gældende overenskomst med BUPL. 
Ring gerne og aftal en rundvisning i børnehaven. Kontaktperson: 
Børnehaveleder Torben Kjølhede 
Sidste ansøgningsfrist den 20. oktober 2017. Ansættelsessamtaler forventes 
afholdt i uge 43. 
 
Med venlig hilsen 
Gudenådalens Fribørnehave 
Bjerring byvej 49a 
8850 Bjerringbro 
Tlf. 86682582 
Mobil: 20814774  
Yggdrasilbornehave@gmail.com 
http://yggdrasilfribornehave.dk/ 
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