
 

Børnehuset Fælleden på Islands Brygge søger 2 ledere (souschef og 

afdelingsleder), som vil være med til at skabe Københavns bedste 

selvejende institution.   

 

Børnehuset Fælleden ligger i hjertet af Islands Brygge tæt på byen, havnen og naturen. Vi er en 

ny institution som første gang åbnede dørene i august 2019 og nu har plads til 6 

vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Vi søger 2 ledere til at indgå i ledelsen af huset, have 

det daglige pædagogiske ansvar for enten børnehave- eller vuggestuegrupperne og sammen 

med den daglige leder være med til at skabe Københavns bedste selvejende institution. 

 

Senest ved udgangen af 2022 vil vi flytte fra vores midlertidige (moderne) pavilloner til 

nybyggede faciliteter på samme adresse. Vi ser frem til at rykke vuggestuerne og 

børnehaverne til nye legepladser og moderne lokaler fordelt over 3 etager med udsigt over 

Amager Fælled. 

 

Med Amager Fælled som nabo og kommende skolehaver liggende lige uden for døren vægter vi 

udelivet og naturoplevelser højt. Vi er i proces med at skabe vores fælles kultur og pædagogiske 

praksisser med fokus på at skabe en stærk naturprofil. Vi har en stærk pædagogisk læreplan 

hvor vi foruden natur har fokus på kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse samt 

social udvikling. I det seneste år har vi bl.a. arbejdet aktivt med Fri for mobberi og madmod. 

 

Det kan vi tilbyde dig 

● Stilling på 35- 37 timer pr. uge med start 1. februar 2022 

● Daglig pædagogisk og administrativt ansvar for enten børnehave gruppen eller 

vuggestue gruppen 

● En vekslende stilling med tid på kontoret til administrative opgaver og tid på gulvet hvor 

du aktivt indgår i teamene og samtidig har en coachende rolle for medarbejderne.  

● Spændende arbejdsmiljø med høj faglighed og kollegial sparring 

● Gode muligheder for personlig udvikling og efteruddannelse 

● Høj grad af medindflydelse i skabelsen af kultur, pædagogiske praksisser og udvikling 

● Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

● Både afdelingsleder og souschef vil referere direkte til daglig leder og indgå i et tæt 

samarbejdende ledelsesteam. Souschefen er ansvarlig når lederen ikke er til stede 

● Personalegoder som massagestole til fri afbenyttelse, gratis kaffe og te i pausen, egen 

termodragt og regntøj under ansættelsen, så du kan holde varmen, da vi gerne vil være 

meget ude. 

Hvem er Børnehuset Fælleden? 

● Selvejende integreret institution fra 2019 beliggende på Artillerivej 69K, 2300 Kbh. S. 

● Cirka 40 fagligt dygtige medarbejdere fordelt på 6 vuggestue- og 4 børnehavegrupper. 

Kollegaer med forskellige pædagogiske specialer eller kompetencer. 

● Vi har til huse i midlertidige pavilloner (nye bygninger på samme adresse ultimo 2022), 

men som er en fuldt ud funktionsdygtig moderne institution med f.eks. gulvvarme, 

udluftningssystemer og god akustik. 

● Naturprofil: Vi anser naturen som verdens bedste lege- og læringsmiljø som fx Amager 

fælled, Amager strand m.fl. Vi benytter bl.a. vores el-ladcykler til hurtigt at komme rundt i 

København. 



 

Læs mere om intuitionen og vores pædagogiske læreplan på www.bhfaelleden-kk.aula.dk  

 

Hvem er du? 

Du er uddannet pædagog med minimum 5 års erfaring indenfor dagtilbudsområdet 0-6 år og har 

gerne noget ledelseserfaring. Du har et positivt livs- og menneskesyn og ser det unikke i det 

enkelte barn. Som leder evner du at tage lederskab både i en børnegruppe, men også i en 

personale- og ledelsesgruppe hvor du er fagligt, inkluderende og loyalt.  

 

Du har flair for IT og kan arbejde struktureret med planlægning og skemalægning, samt stå for 

vikardækning ved sygdom og ferie. Ideelt har du personaleerfaring, styr på lovgivning samt 

erfaring med implementering af læreplaner, kultur og pædagogisk værdigrundlag  

 

Du brænder for arbejdet med den styrkede læreplan og ser muligheder i at arbejde med 

børnenes trivsel, læring og udvikling gennem hele dagen. Desuden evner du at medinddrage og 

samarbejde med forældrene om deres barns trivsel og udvikling.  

 

Du vil være medskaber af en inspirerende og lærings fyldt hverdag for børnene – en hverdag 

hvor du udstråler glæde, nærvær og kan lide at lege med børnene. Du kan planlægge, 

gennemføre, udvikle og evaluere systematisk og struktureret ud fra handleplaner, læreplaner og 

pædagogiske teorier.  

 

Send din ansøgning i dag! 

Der vil løbende blive indkaldt til samtaler, så send din ansøgning allerede i dag. Du kan sende 

din ansøgning til ansogning@bohufa.dk 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

 

http://www.bhfaelleden-kk.aula.dk/
mailto:ansogning@bohufa.dk

