
 

AFDELINGSLEDER SØGES TIL BØRNEHAVEN JORDKLODEN TIL ET VIKARIAT 9 MDR. 

 

Da vores daglige leder er udlånt til andre opgaver, søger vi nu en afdelingsleder der kan være en 
del af det pædagogiske team og samtidigt varetage administrative opgaver. Det er en midlertidig 
stillingen der er ledig pr. 1. november 2019 og med slutdato den 31. juli 2019. Stillinger er på 32 
timer pr. uge hvoraf de 6 timer vil være skemalagt kontortid. 

Jordkloden er en selvejende institution med 32 børnehavebørn. Institutionen er kendt for at have 
fokus på et tæt og ambitiøst forældresamarbejde, et udviklende miljø hvor der i allerhøjeste grad 
er fokus på børnenes trivsel og på at skabe et trygt og rart børnemiljø hver dag. 

Jordkloden er en børnehave med mange traditioner og fester, med en fast struktur i dagligdagen 
og perioder med temaarbejde. Vi har ikke stueopdeling, men deler os op i mindre grupper i løbet 
af dagen.  

Kulturen er kendetegnet ved, at alle tager et stort ejerskab, både ansatte og forældre. Børnene er 
også med skabere af det liv vi lever sammen i børnehaven og de oplever at blive lyttet til og blive 
taget alvorligt. Atmosfæren i Jordkloden er varm og personlig. 

Vi tilbyder et pædagogisk teamsamarbejde hvor refleksion, dialog og samarbejde er kernen. Vi 
arbejder normkritisk, hvilket blandt andet vil sige, at vi udfordrer de traditionelle kønsstereotypier, 
vi reflekterer over skrevne og uskrevne normer og også vores egne roller. Derfor er det centralt at 
du har mod på at arbejde med dig selv og tør at udfordre egne forforståelser. 

Vi tilbyder et fagligt miljø med plads til dialog, forberedelsestid, tæt faglig ledelse. Som 
afdelingsleder vil du ugentligt have møder med leder og med dine kollegaer efter behov. Den 
daglige leder er i huset ca. 20 timer om ugen og vil derfor være tæt på og en del af hverdagen.   

Stillingen vi tilbyder kræver, at du kan arbejde selvstændigt, men samtidigt har gode 
samarbejdsevner. Du skal være primærpædagog for en gruppe på 8 børn i alderen 3 - 6 år. Dette 
kræver gode relationskompetencer både i forhold til barn - voksen, til at skabe inkluderende 
børnefællesskaber barn - barn og at kunne tage ansvaret for et tillidsfuldt forældresamarbejde.  

Vi søger en afdelingsleder med erfaring fra børnehaver og som er klar til at tage det daglige ansvar 
for, at planlægge ugens aktiviteter som ture ud af huset, sproggrupper, arbejde med sociale 
normeringer, samt div. møder. I samarbejde med leder, skal du også facilitere processen med 
implementering af den ny læreplan, forankring af en evalueringskultur og arbejdet med 
børnemiljøperspektivet.  

Stillingen som afdelingsleder kræver, at du har erfaring med at understøtte gode 
arbejdsfællesskaber og har gode kommunikative strategier. Som en del af lederteamet i 
Jordkloden, vil du automatisk være en del af arbejdsmiljøudvalget og du vil her skulle bidrage med 
din viden. 

For at søge stillingen bør du have en faglig viden om og konkret erfaring med pædagogisk arbejde 
med aldersgruppen 2,5 – 6 år. Vi forventer også at du har kendskab til og gerne erfaring med 



kønsreflekteret pædagogik. At du har erfaring med at strukturer og planlægge en pædagogisk 
dagligdag er ligeledes nødvendigt for at kunne varetage arbejdet.  

Af personlige kompetencer forventer vi at du besidder stor omsorgsfuldhed, har et anerkendende 
sprogbrug og har autenticitet. Gode skriftlige kompetencer er en nødvendighed når der skal 
skrives pædagogisk dokumentation, handleplaner, overdragelsesdokumenter mv.  

Hvis du kan se dig selv i disse beskrivelser, er du måske den vi søger? 

Venlig hilsen personale og bestyrelse i Børnehaven 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 orienteret dig på vores hjemmeside www.jordkloden.kk.dk 

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

Deadline: torsdag den 16. oktober 2019 kl. 12.00 

Har du ikke hørt fra os den 18. oktober, er du ikke kommet i betragtning og din ansøgning 
makuleres forsvarligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


