
OMSORGSFULD OG INKLUDERENDE PÆDAGOG ELLER RELEVANT UDDANNET MED PÆDAGOG-
AMBITIONER/DRØMME SØGES TIL BØRNEHAVEN JORDKLODEN. 

Er du autentisk i din relation med børn, og vil du være en del af et arbejdsmiljø, hvor kønsreflekteret praksis 

og faglig udvikling er en del af hverdagen? Så er du den pædagog, vi leder efter. 

Vi søger en pædagog, der ønsker at arbejde 37 timer pr. uge og kan starte 1. marts 2022. 

Du er også velkommen til at søge denne stilling, selvom du ikke er uddannet pædagog. I det tilfælde skal du 
have en anden relevant uddannelse samt have erhvervserfaring med børnehavebørn. Til sådan en ansøger 
stiller vi desuden det krav, at du vil tage en merituddannelse til pædagog under din ansættelse i 
Jordkloden. 

 

Velkommen indenfor i Børnehaven Jordkloden 

Vi er en lille selvejende institution med 32 skønne og energiske børnehavebørn. Institutionen er kendt for 

at have fokus på et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Vi har en engageret forældrebestyrelse og 

ansatte med en stor lyst til at udforske de mange aspekter af den pædagogiske faglighed.  

Jordkloden har et udviklende børnemiljø, hvor der i allerhøjeste grad er fokus på børnenes trivsel og på at 

skabe en tryg og rar hverdag, hver eneste dag. Vi arbejder kønsreflekteret, hvilket betyder, at vi 

understøtter et miljø, hvor alle børn kan lege sammen på tværs af alder og køn og vi arbejder med det 

gennem normkritisk pædagogik. Vi har et inkluderende og anerkende sprog, hvor vi lytter og går i dialog 

med børnene omkring deres følelser og oplevelser.  

I dagligdagen er der en fast struktur, så børn og voksne ved hvad der skal ske i løbet af dagen. Vi laver 
ugeplaner med forskellige aktiviteter, turer, projekter og i løbet af året har vi også flere fester.  

 

Det får du, som pædagog i Jordkloden 

Vi tilbyder et pædagogisk teamsamarbejde, hvor refleksion, dialog og åbenhed er kernen.  

Vi tilbyder et fagligt miljø med plads til forberedelsestid, tæt faglig ledelse, stort ansvar samt plads til, at du 
kan komme på banen med egne idéer og projekter. Har du en stor viden om fx naturen eller rummet, eller 
er du historiefortæller, kreativ, musisk, danser? Så forventer vi, at du bringer dig selv og dine kompetencer i 
spil.  

Vores kultur er kendetegnet ved, at alle tager et stort ejerskab, både ansatte og forældre. Børnene er også 
medskabere af det liv, vi lever sammen i børnehaven.  

 

Det forventer vi af dig som pædagog i Jordkloden 

Stillingen, vi tilbyder, kræver, at du kan arbejde selvstændigt og samtidigt har gode samarbejdsevner. Vi har 
ikke stueopdeling, men deler os op i mindre grupper i løbet af dagen, du skal derfor være primærpædagog 
for en gruppe på 8 børn i alderen 3 - 6 år. Vi forventer derudover, at du har: 

- Gode relationskompetencer både i forhold til at tage ansvaret for en tryg og udviklende relation til 
det enkelte barn, for at understøtte et inkluderende børnefællesskab og for at kunne tage ansvaret 
for et tillidsfuldt forældresamarbejde. 

- Fokus på at arbejde med en stor faglig interesse, da vi dyrker kollegial sparring. 



- Evnen til at være omsorgsfuld, nærværende og tydelig, også når vi har travlt. 
- Mod på at være kreativ, legende og positiv i din relation til børnene. 
- Skriftlige kompetencer med et pædagogisk perspektiv, da der fx skal skrives opslag til Aula, 

handleplaner, overdragelsesdokumenter mv. 

Det er ikke et krav, men vi ser gerne, at du har enten har erfaring med pædagogisk sprogarbejde eller 
natur, udeliv og science. Arbejdsfællesskabet i Jordkloden er præget af dialog og en åbenhed overfor at 
turde lære nyt og være imødekommende overfor ny viden. Alle ansatte får et kursus i at lave 
sprogvurderinger, samt et Prismecertifikatkursus i løbet af det første år af ansættelsen. 

Hvis du kan se dig selv som vores nye pædagog, så send os en ansøgning. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Venlig hilsen bestyrelse og personale i Jordkloden 

 

Ansøgningen skal indeholde CV, referencer, meget gerne anbefaling, samt en beskrivelse af, hvorfor du søger jobbet, 
og hvad du kan tilbyde. 

Vi forventer, at du har læst vores læreplan på hjemmesiden www.jordkloden-kk.aula.dk 

Ansøgningen sendes til e-mail: 35471@kk.dk eller afleveres personligt. 

Deadline: tirsdag den 25. januar 2022 kl. 12.00 

Vi indkalder ansøgere til samtale pr telefon torsdag den 27. januar. Har du ikke hørt fra os den 28. januar, er du ikke 
kommet i betragtning, og din ansøgning makuleres forsvarligt. 

 


