
Skabe inkluderende børnefællesskaber og forankre det i hverdagen
Mestre den alsidige kommunikation med børnene
Lide at være ude - Vi har to Christianiacykler som bliver brugt flittigt 😊
Skabe relationer med både børn, forældre og kolleger
Sætte pris på et udviklende og dynamisk miljø
Reflektere over egen praksis sammen med dine kolleger
Bringe god energi til fællesskabet.

I forbindelse med arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan søger vi en uddannet
pædagog, som vil være med til at løfte pædagogisk praksis.

Vi er ved at gentænke vores pædagogiske læringsmiljøer.
Vi stiller spørgsmål som:
Hvordan skaber vi farverige fællesskaber for børnene? Hvordan skaber vi livsduelige lopper?
Hvordan fremmer vi børnenes talenter og udvikler deres interesse for naturliv? 

Teori er godt - men teori og praksis er bedre!

Som pædagog forventer vi, at du kan:

Randers Friskole & Børnehus bygger på et kristent værdigrundlag. Som pædagog i Børnehuset vil
det derfor være en del af din praksis at være et forbillede for det kristne budskab og værdisæt.

Vi tilbyder en arbejdsplads med plads til den enkelte.
Vi vægter et godt arbejdsmiljø. Vi har bl.a. en arbejdslystundersøgelse (GAIS) og MUS to gange 
om året.
Vi er ved at tage hul på pædagogisk idræt og vil gerne certificeres i dette på sigt.
Vi prioriterer at få undervist hele personalegruppen i ”Fri for mobberi”.
Vi har ledelse tæt på praksis.

Hvis du vil være med i en spændende proces og sætte dit præg på den, så skynd dig at sende din
ansøgning.

 
med superskarpt blik for 
praksisnær pædagogik 

Lyder det spændende, så skal du da læse videre.

Pædagog 

Børnehuset favner 15 sprællevende vuggestuelopper
og 45 fremmelige børnehavebørn! 
Vi søger en



YDERLIGERE INFORMATION
Du kan læse mere om vores vuggestue, børnehave, SFO og skole på vores hjemmeside:
www.randersfb.dk. Her finder du også vores pædagogiske læreplaner.
Du kan følge med i vores hverdag og de omgivelser vi har til rådighed på vores facebookside:
https://www.facebook.com/RandersFB
Har du spørgsmål, så ring til pædagogisk leder Christel Meyer 81400236.

ANSÆTTELSESVILKÅR OG ANSØGNINGSFRIST
Stillingen er på ca. 32 timer. Løn og ansættelsesvilkår sker iht. aftale mellem BUPL og
Aftaleenheden ved frie grundskoler. 
Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til kontor@randersfb.dk. Der er ansøgningsfrist d. 20.
januar kl. 12.00. Vi indkalder til samtaler d. 24. og 25. januar fra kl. 15.30 begge dage.

Faktaboks 

Randers Friskole & Børnehus er ét hus med fire afdelinger: Børnehuset med både
vuggestue og børnehave, Friskolen med Indskoling & SFO, Mellemtrinnet og Udskolingen.

Under fælles målsætninger arbejder vi med gode og sammenhængende overgange
mellem afdelingerne for at skabe en rød tråd fra vuggestue til udskoling. 
Vi har tre profilområder: Det kristne – Det grønne – Det talentorienterede.

Det kristne:
Det kristne værdigrundlag er også en del af vores kulturarv. Vi bruger derfor gerne de
bibelske fortællinger i dagligdagen for at synliggøre og understrege vores værdisæt.

Det grønne:
Vi har skoven og naturen i vores baghave og elsker at bruge den. Vi har bl.a. fået Det
grønne flag i både skole og børnehus flere år i træk. Vi ønsker, at børnene bliver
præsenteret for udelivet i al slags vejr. 

Det talentorienterede:
Alle talenter starter i det små og vokser. Gennem pædagogisk praksis ønsker vi at styrke
barnets livsduelighed for at kunne stå ved sig selv og sine talenter.

Lovgrundlag:
Som privatinstitution arbejder vi under Dagtilbudsloven og er underlagt de
samme kommunale tilsyn og retningslinjer som en kommunal institution.

http://www.rfb.dk/

