Stige Friskole, SFO
& Børnehave

BARSELSVIKARIAT
Vi søger en uddannet pædagog til Friskolens Børnehave
Stillingen er normeret til 32 timer pr. uge med forventet tiltrædelse 2. marts 2018.
Friskolens Børnehave er normeret til 28-35 børn i alderen 2,10 år til 5 år. Pr. 1. marts 2018 har vi 23 glade
og sprudlende børn og en dejlig engageret forældregruppe.
Børnehaven ligger i nær tilknytning til både fritidsordning og skole, og har ligesom Friskolen, fokus på
børnenes trivsel gennem et nærværende fællesskab, hvor der skabes liv, tryghed og glæde gennem fælles
oplevelser. Børnehaven har egne lokaler og legeplads, og der er god mulighed for at gøre brug af skolens
mange fysiske faciliteter.
Vi vægter naturoplevelser, sproglige aktiviteter, sundhed, krop og bevægelse samt sang og musik højt.
Ligeledes er kreative aktiviteter og leg en stor del af vores hverdag.
Vi ser frem til at få en kollega, der har lyst og evne til at være en del af det pædagogiske team, hvor det
forpligtende fællesskab er af stor betydning for vores relationer til både børn, forældre og kollegaer.
Forældresamarbejde er en vigtig del af vores dagligdag, da barnet er vores ”fælles projekt”. Derfor er det
vigtigt, at du er udadvendt og udstråler energi, så der skabes en god kontakt til både børn og voksne.
Ligeledes er det vigtigt, at du både kan arbejde selvstændigt og i teams, at du kan tilrettelægge
pædagogiske aktiviteter, der bl.a. stimulerer børnenes fantasi, følelser, nysgerrighed, sociale kompetencer,
m.m.
Ansøgningen sendes til sek@stigefriskole.dk med relevante bilag, og den skal være skolen i hænde senest
tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 12.00.
For yderligere oplysninger kontakt skolen på tlf. 6618 8121 - afdelingsleder i børnehave Dorthe Thorsen
eller skoleleder Dan Simonsen Christiansen.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 22. februar 2018.
Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale mellem BUPL og Dansk Friskoleforening. Stige Friskole er en velfungerende

grundtvig-koldsk friskole med 213 elever. Klik ind på skolens hjemmeside www.stigefriskole.dk.

