Tønning - Træden Friskole og børnehave
søger snarest muligt en pædagog til 37 timer pr. uge til
vores skønne børnehave. Vi søger en pædagog til den nuværende yngste gruppe, - som pt. er på
22 børn i alderen 3 - 4 år.
Børnehaven er aldersopdelt så lang tid af dagen som muligt, - og hvor vores legeplads bliver det
fællesrum vi mødes i hver dag, på tværs af stuerne.
Vi arbejder i rul, sådan at forstå, - at den / de der fx har de ældste børn, - går ned og starter med
den yngste årgang, når de ældste børn starter i skole.
Vi arbejder på alle stuer med en genkendelig og struktureret hverdag, - hvor forskellige
læringsmiljøer afspejles i vores hverdagsrutiner.
Vi har et udvidet samarbejde med skole / SFO Børneboligen med at åbne og lukke, samt i ferieuger
og op til højtider.
Børnehaven åbner om dagen for alle børn, - dvs. også for SFO-børn, der har pasningsbehov indtil
skolestart.
Vi kan tilbyde DIG:
Et godt og stabilt arbejdsfællesskab, - hvor vi er gode til at støtte og give plads til hinanden, - også
når hverdagen “bumler” lidt.
Et stort fokus på et velfungerende, forpligtende fællesskab for alle, - børn, forældre og personale
imellem.
En arbejdsplads, hvor vi er i gang med arbejdet med den ny styrkede læreplan, - pt. evaluerer vi på
vores regelsæts formål og relevans i forhold til det pædagogiske grundlag.
En institution, der prioriterer udelivet og de muligheder det giver for læring, oplevelse og
erfaringer de forskellige årstider giver os.
En institution, der rigtig gerne vil udvikle på det, der giver mening og er værdifuldt for vores
fortsatte faglige og pædagogiske virke.
Det arbejdsfællesskab håber vi, DU har lyst til at være en aktiv del af.
Vi forestiller os, at du besidder forskellige kompetencer som:
Kan arbejde selvstændigt, - men også indgå i ligeværdigt samarbejde med andre.
Kan arbejde struktureret og har overblik.
Er en tydelig, rammesættende og troværdig voksen, - der kan gå forrest, ved siden af og bagved
afhængig af den relation, du indgår i.
Er mødestabil og fleksibel.
Derudover må du meget gerne have kompetencer indenfor musik, naturliv eller bevægelse, som
kan være med til at nuancere og berige vores pædagogiske udvikling.
Løn efter gældende overenskomst mellem Dansk Friskoleforening og BUPL / SLOK.
Vi viser gerne rundt, - svarer på spørgsmål etc. Ring blot på tlf. 75753166 og spørg efter Yrsa.
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 19. april kl. 12.00. Ansøgningen sendes pr. mail til:
kontor@ttfriskole.dk
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 27. april i tidsrummet kl. 15 og 20.

