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Pædagog til GudenådalensPædagog til Gudenådalens
fribørnehavefribørnehave
Gudenådalens Fribørnehave søger en pædagog til en 30 timers
stilling (evt. med mulighed for flere timer) pr. 1. maj 2019.

Børnehaven er en del af Gudenådalens Friskole og Fribørnehave
og derved funderet på det Grundtvig-Koldske børnesyn og den
anerkendende pædagogik. Nøgleordene er ligeværdighed,
respekt for forskellighed, fællesskab og fokus på det enkelte
barns udvikling.

Vi er en lille børnehave normeret til ca. 40 børn i alderen 3 – 6
år. Vi arbejder tæt sammen, på tværs af vores to stuer for at
tilgodese det enkelte barn og gruppens behov for nærvær og
udvikling fx i aldersopdelte grupper. Vi prioriterer små
gruppesammensætninger.

Vi har et nært samarbejde med forældrene. Vi vægter den røde
tråd i barnet liv højt. Derfor tager vi hjem til børnenes
fødselsdage, når det ønskes og har familiebilleder på væggene.
Vi arbejder ud fra dagtilbudsloven, men vi er ikke underlagt
kommunal styring og krav oppefra. Vi har et godt samarbejde
med Viborg kommune.

Børnehaven ligger i Bjerring, en lille by tæt på Bjerringbro. Vi
har skoven, som nærmeste nabo og bruger ofte vores
lokalområde og friskolens faciliteter. Vi tager på ugentlige ture,
da vi vægter udeliv og bevægelse højt. Vi er i gang med at blive
certificeret som ”Sangglad institution”.  Vi er i det hele taget en
børnehave i bevægelse og er pt optaget af, at udfylde rammerne
i ”den nye styrkende læreplan” og i færd med implementering af
Marte Meo og nye evalueringsredskaber.

Vi arbejder ud fra mottoet: Her er plads til at LEGE og LÆRE og
tid til at VÆRE

I Gudenådalens Fribørnehave ligger vi stor vægt på, at børn skal
have lov til at ”være”, vi følger børnenes spor og det der optager
dem i deres leg og i deres verden. Vi vægter den frie leg højt og
tror på at legen har værdi i sig selv.

Vi forventer, at duVi forventer, at du

Er uddannet pædagog
Brænder for at arbejde med og udvikle børn, er fleksibel
og energisk
Mestre du at spille på guitar eller klaver, vil det være et
stort plus
Har kompetencer du kan tilbyde vores børnehave fx
indenfor Marte Meo eller praktikvejledning
Selvstændigt kan afholde forældresamtaler, også den
svære samtale
Er glad for at synge og danse med børn – bruge din krop

Arbejdspladsen ligger iArbejdspladsen ligger i
Viborg kommuneViborg kommune

Beskrivelse afBeskrivelse af
virksomhedenvirksomheden

Fribørnehave og Friskole
(0.-9. klasse)

Vigtige datoerVigtige datoer

Oprettet: 5. februar 2019
Ansøgningsfrist: 18.
marts 2019
Ansættelsesdato: 1. maj
2019

Virksomheden tilbyderVirksomheden tilbyder

Fastansættelse
Deltid (30 timer
ugentligt)
Arbejdstider: Dag
Almindelige vilkår

KontaktpersonKontaktperson

Børnehaveleder
Karin Levring
Hovednummer:
8668258286682582
Email:
bornehaven@gufs.dkbornehaven@gufs.dk

ArbejdsgiverArbejdsgiver

Gudenådalens Friskole og
Fribørnehave S/I
Bjerring Hede 13B
8850 Bjerringbro
Danmark

AnsøgningAnsøgning

Ved skriftlig henvendelse

tel:86682582
mailto:bornehaven@gufs.dk
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Er kreativ og har lyst til at være det sammen med børnene
Har lyst til at være ude i alt slags vejr, da vi vægter udeliv
højt – du må også gerne have særlige kompetencer
indenfor natur og udeliv
Kan tage initiativ og ansvar, for hverdagens rutiner og
egne ideer
Kan se en ressource i en lille arbejdsplads og er indstillet
på at ”løfte i flok”
Har lyst til at sætte dig selv og din faglighed i spil
Ser kollegial forskellighed som en styrke – vi skal ikke være
ens
Er indstillet på at involvere dig i hele organisationen
Gudenådalens Friskole og Fribørnehave fx når vi afholder
pædagogiske weekender/dage, sammenkomster og det
fælles omkring de børn vi arbejder med
Er indstillet på indimellem at arbejde udenfor børnehavens
åbningstid fx når der er personalemøder, kurser og øvrige
møder
Har stor lyst til at være teamplayer i en forandringsproces
– være klar til at tage en rolle og udvikle dig i fællesskabet

 

Vi tilbyder dig:Vi tilbyder dig:

En flok glade og livlige børn
Kollegaer der hver dag gør en forskel og som vil hinanden
Engagerede forældre
Mulighed for efteruddannelse og kurser
Et lille og nært børnehavefælleskab og et større
børnehave/skolefællesskab
Stor grad af medindflydelse i din dagligdag, både på stuen
og i huset
Løn iht. overenskomst med BUPL

 

Du kan læse meget mere om os på vores
hjemmeside http://yggdrasilfribornehave.dk/http://yggdrasilfribornehave.dk/

og ved at følge os på Facebook.

Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, kan du
kontakte børnehaveleder Karin Levring på tlf. 86 68 25 82. Du
er meget velkommen til at komme og besøge os (ring for at lave
en aftale). Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 26.
marts 2019.

Ansøgningsfrist d. 18. marts 2019 kl. 12.00               Ansøgningsfrist d. 18. marts 2019 kl. 12.00               

Vi har et ønske om at ansøgningen afleveres personligt. Hvis
dette ikke er muligt modtager vi også med post, eller i en samlet
pdf-fil på mail: bornehaven@gufs.dk  Vi bor på: Bjerring Byvej
49a, 8850 Bjerringbro.

Der er 1 ledig stillingDer er 1 ledig stilling

Via e-mail:
bornehaven@gufs.dkbornehaven@gufs.dk

Annonce IDAnnonce ID

4940784
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