
Pædagog til børnehaven 34 timer ugentligt i DII LANGEBRO SØGES! 
 
Børnehavegruppe med masser af trivsel, frihed, livsglæde og frisk luft - er hvad vi har. 
En uddannet pædagog med højt engagement og faglighed, som har lyst til at indgå i vores børnehaveteam og 
blive en del af hele husets gode kollegaskab, er hvad vi mangler 
 
Den integrerede Institution Langebro 
Vores integrerede institution består af en vuggestuegruppe på 12 børn og en børnehavegruppe på 22 børn. 
Vores daglige rammer er et stort naturskønt område på toppen af Københavns volde under åben himmel 
Vores pædagogik er bygget op om udelivet og elementer fra pædagogisk idræt. Vi arbejder med årshjul og 
læreplaner som struktur for årets aktiviteter, med fokus på børnenes trivsel, læring og nærmeste 
udviklingszone. 
Vores store grønne område med bålsted, giver os rig mulighed for at arbejde med naturen og 
naturfænomener, som er fundament i vores læringsmiljø. Lige såvel som sproget altid er en central del i 
læringsmiljøet. Vi arbejder med dyrene, fuglene, haven, maden omkring os og med at lære børnene at forstå 
naturen og give dem rum og bevægelsesfrihed til at udforske det grønne og alle småkriblerierne. Du vil komme 
til at tilbringe mange timer under åben himmel – også når det regner. Og ja - de må naturligvis godt bruges på 
at hoppe i vandpytter, sammen med børnene! 
 
Vi er et hus fyldt med individualister, små som store og en række traditionsdage, der følger årstiderne og som 
vi bygger mange af vores aktiviteter, ude og inde, op omkring. Vi har fokus på at stimulere børnenes 
nysgerrighed, forståelse og respekt for naturen. Vi har barnet i fokus, og dermed også os selv og vores 
faglighed, som danner de faste rammer omkring børnenes trivsel, udvikling, leg og liv.  
 
Vi søger en uddannet pædagog som: 

 er tydelig i sin praksis med børnehavebørn. 
 er god at tilrettelægge og skabe en lærerig, sjov og god hverdag for børnene og udføre det i praksis.  
 kan arbejde med en systematisk tilgang og har kendskab til/erfaring med sprogarbejde. 
 er en proaktiv medspiller med højt engagement. 
 er glad for udelivet og kan bidrage med aktiviteter. 
 vægter forældresamarbejdet højt. 
 ser muligheder frem for begrænsninger i en aktiv og travl hverdag. 

 
Både forældre og ansatte i DII Langebro værner om stedet og vores traditioner. Det er et sted hvor børnene 
glæder sig til at komme hver dag. Vi har et godt sammenhold i vores lille team, der tæller; en gårdmand, 
køkkendame, 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere samt en leder. 
Hvis du kan lide det, du læser her, så er du måske vores nye kollega. 
 
Vi glæder os til at møde dig! 
 

 
Pædagogstilling i børnehaven 34 timer ugentligt. Start: 1. april 2018 eller snarest derefter. 
 
Ring til os, hvis du vil vide mere om stillingen. Tlf. 32 57 64 23.  
Kontaktperson:  Leder af Langebro Christina Trolledahl Clausen.  
D.I.I. Langebro, Langebrogade 2, 1411 København K. 
 
 
Skriv gerne din ansøgning i god tid, så den kan være hos os SENEST torsdag d.15.03.18 kl.12.00 
Vi forventer at afholde samtaler i tirsdag samt onsdag morgen/formiddag i uge 12.  
 
Send din ansøgning og eksamensbevis på mail til: inst.langebro@mail.dk Mærk ansøgningen ”Pædagog til 
børnehaven” 
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