Huset i Skoven søger engageret og nærværende pædagog, pædagogisk
assistent eller pædagogmedhjælper, som brænder for det pædagogiske
arbejde i og med naturen.
Pr. 3. august 2015 søger vi en ny kollega til en tidsbegrænset stilling 20 t. ugentligt. Stillingen er
delt med timer i henholdsvis vuggestuen og børnehaven.
Vi har valgt at lave denne stilling åben for alle ansøgere.
HVEM ER VI
Huset i skoven er en privat aldersintegreret institution med plads til 40 børn mellem 0-6 år.
Naturen er vores udgangspunkt, da den rummer næsten alle de udfordringer, et barn har brug
for. Naturen indbyder til ro og fordybelse i et tempo, børnene kan følge. Vi tror derfor på, at børns
udvikling understøttes bedst ved, at de befinder sig mest muligt i naturen. Det har vi de optimale
rammer for i Huset i Skoven og sammen med vores dyrehold, får børn en sund og naturlig
hverdag. Børn i huset i skoven er med til de daglige meningsfyldte gøremål såsom; madlavning,
pleje og passe vores dyrehold, pasning af køkkenhave osv.

I HUSET I SKOVEN ARBEJDER VI UD FRA FØLGENDE VÆRDIER:










At børnene oplever sig som betydningsfulde, respekteret og anerkendt
At styrke børns selvtillid og selvværd
At børn skal opleve omsorg og tryghed
At styrke børns kompetencer til at udtrykke meninger, følelser og behov
At børn udfordres og styrkes i deres fysiske udvikling
At børn klædes på med færdigheder til livet efter vuggestue og børnehave
At udelivet er vores læringsmiljø
At vores dyrehold og madlavning er en del af vores daglige pædagogiske aktiviteter
At vi som voksne er medlevende og engageret af det, børnene er optaget af i nuet

VI FORVENTER
Vi søger en anerkende, aktiv og samarbejdsorienteret kollega med et godt overblik, der kan skabe
en tryg og udviklende dagligdag for børnene. Du er fleksibel og mødestabil.
Vi arbejder med læreplaner, dokumentation og evaluering, ICDP med videooptagelser og SMTTE
modeller. Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaringer med disse.
Da naturen og vores dyreliv betyder alt for os, forventer vi også, at du har en oprigtig lyst og
interesse i at være til stede og bruge disse i dit samspil med børnene. Du skal kunne se glæde i at
få beskidte hænder og jord under neglene. Derudover ser du muligheder frem for begrænsninger

og har et godt humør i hverdagen. Forældresamarbejdet er en stor del af vores arbejde, hvorfor
det forventes, du har lyst og interesse i såvel børn som forældre.

VI TILBYDER:









Et moderne indrettet hus med et fantastisk udeliv lige ved hånden
Dyrehold der går frit på legepladsen
Dygtige og engagerede kollegaer med forskellige kompetencer
Pædagogisk praksis med udgangspunkt i anerkendende pædagogik
En flok utrolig skønne unger
Medlem af ”De grønne spirer”
En ugentlig fridag
En delestilling i både vuggestuen og børnehaven

YDERLIGERE INFORMATION
Du er velkommen til at ringe og aftale tid for et besøg.
For yderligere spørgsmål kontakt Britta Christensen på telefon 21 83 03 70.
LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn efter aftale og kvalifikationer. Vi gør opmærksom på at ansættelsen er uden overenskomst og
tvungen pensionsordning.
ANSØGNINGSFRIST:
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag d. 22. juni.
Samtaler forventes afholdt i uge 27.
Vi foretrækker, at du kommer forbi med din ansøgning eller sender den til:
britta@husetiskoven.dk eller Huset i skoven, Skørpingvej 14b, 9575 Terndrup.
Find os på facebook og se mere fra vores hverdag eller på www.husetiskoven.dk

