
Leder til pædagogisk ambitiøs børnehave på Christianshavn 

 

Sofiegårdens Børnehave søger en leder med stærk pædagogisk faglighed, overblik og interesse for 

såvel pædagogiske som administrative opgaver. Sofiegårdens Børnehave er en attraktiv institution for 

børn, forældre og medarbejdere og anerkendt af kommunens pædagogiske konsulent, af forvaltningen 

og andre samarbejdspartnere som en velfungerende institution.  

 

Vi er en selvejende børnehave med 22 børn, heraf to basispladser, der har driftsoverenskomst med 

Københavns Kommune.  SPIA er vores paraplyorganisation. 

 

Der er i børnehaven udover lederen ansat tre pædagoger og en medhjælper, og vi har løbende 

pædagogstuderende i praktik. Lederen arbejder både med de daglige pædagogiske opgaver ‘på gulvet’ 

og med ledelsesopgaver.  

 

I den daglige praksis er vores fokus på nærvær, anerkendelse og inddragelse af børnenes perspektiv.  

 

Vi har fokus på det gode børnemiljø og tæt forældresamarbejde. Vi er generelt gode til at planlægge 

sådan, at vi kommer i mål med de aktiviteter og projekter, som vi skriver ind i  vores læreplaner (til 

strukturering af årets forløb). 

 

De fysiske rammer består i et lokale i stueplan med flere mindre rum, der giver mulighed for, at 

børnene kan fordybe sig i deres lege. Vi arbejder med opdeling i mindre grupper, både aldersbaseret 

og aldersintegreret, og vi lægger vægt på, at der skabes plads til forskellige aktiviteter på en gang, at 

børnene får meget råderum i forhold til deres lege, og at legene kan fortsætte igennem længere tid 

uden at blive afbrudt.  

 

Børnehaven har desuden brugsret til gårdens legeplads, og vi er ude hver dag, på gårdens legeplads 

eller områdets mange andre gode legepladser.  

 

Vi tilbyder... 

 En velfungerende institution med et godt arbejdsmiljø 

 En engageret, meget kompetent og pligtopfyldende medarbejdergruppe, der går til arbejdet 

med humor og engagement 

 En børnegruppe, der trives og føler sig trygge i vores institution  

 En børnehave med en stærk kultur, hvor børn og voksne trives og udvikler sig. Fra det 

udgangspunkt vægter vi udviklingen af den pædagogiske praksis højt, og det skal vores nye 

leder kunne bidrage til 

 

Vore forventninger til en kommende leder:  

 Er lyttende, anerkendende, positiv og inkluderende og kan skabe ro og sammenhold  

 Er målrettet og struktureret og holder fokus på den pædagogiske kerneopgave 

 Er en tydelig leder, der kan udstikke retning for børnehavens arbejde og styre pædagogiske 

processer 

 Er ansvarsfuld i forhold til børns, forældres og medarbejderes trivsel  

 Har stærke kommunikative evner og en inddragende ledelsesstil 

 Generelt iagttager personalets erfaringer og viden som ressourcer, der løbende kan og bør 

trækkes på 



 Har kompetencer inden for økonomistyring 

 Gerne har ledererfaring eller en lederuddannelse  

 Er en robust person, der magter at agere under foranderlige vilkår uden at miste overblikket.  

 Er interesseret i at arbejde med basispladser, hvor fokus både er på almen pædagogik, og 

pædagogik rettet mod børn med særlige behov. 

 

Vi forventer, at du, inden du søger stillingen, har orienteret dig i læreplaner mm. på vores 

hjemmeside: http://sofiegaardensboernehave.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=1163225 

 

Kontakt og ansættelsesvilkår 

Vi ønsker at ansætte en leder fra den 1. maj 2018 eller efter aftale. Vi arbejder i udgangspunktet med 

en relativt kort proces omkring ansættelsen for at gøre perioden inden den nye leder tiltræder så kort 

som mulig. Lederen ansættes efter gældende overenskomst med BUPL, KL og Københavns 

Kommune. 

  

Ansøgningen skal sendes til:  35448@buf.kk.dk senest mandag den 19. marts 2018 kl. 9. Vi forventer 

at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 21. marts. Ansøgere bedes vedlægge eksamensbevis,CV og 

vellignende foto. 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en rundvisning i børnehaven, er du velkommen til at ringe til 

nuværende leder Tanja Lacarrere (telefon 32540820) eller formand for bestyrelsen Diana Reerman 

(telefon 40877171). 
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