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PÆDAGOGISK LEDER TIL NATUR- OG MILJØBØRNEHUSET
VIBEN, HUS1

Brabrand Dagtilbud er et dagtilbud, hvor høj faglighed, videndeling og fælles udvikling er
omdrejningspunkter. I Hus1 , der huser 2 afdelinger og en legestue for dagplejen under
samme tag, er der opnormeret fra 2 til 3 pædagogiske ledere. Derfor opstår der nu en unik
mulighed for at bidrage med ekstra ledelseskraft i en afdeling befolket af dygtige og stærkt
engagerede medarbejdere. Du vil få både børne- og ledelsestid og derfor kunne spænde fra
visionsledelse til praksisnær ledelse. Vil du være vores nye Pædagogiske Leder og faglige
fyrtårn, der sammen med resten af dagtilbuddet arbejder kompromisløst på at skabe gode
kvalitetstilbud for 0-6 års området? Vil du forstyrre os og bidrage med alt det du kan og vil?
VI TILBYDER
•
•
•
•
•
•

En nyoprettet stilling som pædagogisk leder i et ambitiøst dagtilbud.
Et dedikeret og ambitiøst ledelsesfællesskab i Brabrand Dagtilbud, der rummer 7 afdelinger.
En pædagogisk lederstilling med både børne- og ledelsestid, men med mest ledelsestid.
Muligheden for at præge egen afdeling sammen med en engageret og garvet personalegruppe.
Et dagtilbud, med stærk sammenhængskraft og samhørighedsfølelse, og hvor fokus er på at udvikle pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet.
Mulighed for kontinuerlig faglig udvikling, samt ledelsesmæssig videreuddannelse.

ANSVARSOMRÅDE OG OPGAVER
Du får det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen Natur- og miljøbørnehuset Viben i Brabrand Dagtilbud. Opgaven vil rumme både ledelses- og børnetid, med mulighed for selv at præge praktikken herfor.
Området, som afdelingen er beliggende i, rummer særlige udfordringer i forhold til et stærkt fokus på tidlig
indsats og en bærende tradition for tværfaglighed (samarbejde med socialforvaltning, PPR, sundhedspleje, og
faglige ressourcepersoner som Faglig vejleder og Marte Meo terapeut).
Du vil stå i spidsen for Natur- og miljøbørnehuset Vibens fortsatte fokus en professionel samarbejdskultur
præget af høj faglighed med udgangspunkt i Brenda Taggarts tilgang, Neuropædagogik og et nyligt robusthedsforløb (med fokus på mentalisering og regulering i medarbejdergruppen). I efteråret 2019 venter
nye spændende faglige fokusområder, såsom Class Screening af de sproglige læringsmiljøer, den styrkede læreplan samt etableringen af fælles praksis på baggrund af Stærkere Fællesskaber tilgangen – alle fælles fokusområder for dagtilbuddet som helhed og for ledergruppen.

DU HAR SÆRLIGT FOKUS PÅ
•
•
•
•
•
•
•
•

At være fagligt fyrtårn i egen afdeling og i dagtilbuddet.
At være en tydelig rollemodel i praksis, i det daglige arbejde på stuerne med børnene.
Ufravigeligt at have kerneopgaven for øje – dette understøttes i praksis i dagtilbuddet.
Etablering og udbygning af forældresamarbejdet i et område – og en børnegruppe – med særlige behov
Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde om børnene.
Administrativt arbejde, samt ledelse af arbejdsmiljøgruppen.
At bidrage ind i det fælles i ledelsesteamet (samt tværgående opgaver).
Implementering af den nye styrkede læreplan med stærkere læringsfællesskaber som udgangspunkt.

•
•
•

Skabelse af fælles historie og fælles kultur, i en sammenbragt afdeling præget af mange forskellige tidligere kulturer.
At insistere på samskabelse og at være i kontinuerlig læring med dine medarbejdere og dine lederkolleger.
Samarbejdet med skolerne, samt andre aktører, i lokaldistriktet.

OM
Natur- og miljøbørnehuset Viben, normeret til 14 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn, fordelt på 3 stuer.
Viben er en del af Hus1 i Brabrand Dagtilbud. Hus1 består, udover Viben, også af Børnehuset Unimukken og
et gæstehus, hvor Dagplejen i Brabrand holder til. Bygningen er en moderniseret del af den gamle Nordgaardskole, der lukkede i 2008. Natur- og miljøbørnehuset Viben har eget køkken, hvor der tilberedes økologisk og
energirigtig mad til både børnehave- og vuggestuebørn. Derudover kan afdelingen også prale af en af Aarhus´
bedste legepladser med en buket af muligheder indenfor natur, leg og læring. I 2012 etableredes der et solcelledrevet vand-etablissement, hvor børnene, gennem leg, kan lære om solenergi, natur og teknik. Hele legepladsen er en blanding af traditionelle legeredskaber og en vild natur. I dagligdagen er der stort fokus på
bæredygtighed og natur i den udstrækning, hvor det kan integreres i den pædagogiske dagligdag.
Natur- og miljøbørnehuset Viben består af tre stuer, en vuggestue og to børnehavestuer. Til børnegruppen
følger særlig normering til børn med særlige behov. Afdelingen bærer præg af en mærkbar omskiftelighed i
ledelsesstrukturen de senere år og en ny leder vil få til opgave at samle personalegruppen og skabe et fast
fagligt ståsted. Til denne opgave er dagtilbuddet helt særligt i forhold til at have et stærkt og fælles fagligt
fundament, der løbende udbygges i fællesskabet. Vi har erfaret, at vi står stærkt sammen i forandringsprocesser.

DIN BAGGRUND
•
•
•
•

Du er pædagoguddannet og har erfaring med 0-6 års området.
Du er fagligt særdeles velbevandret og er vant til at kommunikere din faglige tilgang til andre.
Du har evt. ledelseserfaring, med masser af mod på at tage ledelse, fagligt og administrativt. Vi er åbne
for den rette leder i sit første lederjob.
Du har erfaring med tværfagligt samarbejde og det at have et særligt fokus på tidlig indsats.

DINE PERSONLIGE OG LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er fagligt stærk, har kontinuerligt et fagligt fokus og motiveres stærkt af faglig udvikling.
Du brænder for pædagogikken og er oprigtigt optaget af opgaven med børnene.
Du har forståelse for kulturelle forskelle, og er rummelig og tålmodig.
Din tilgang er positiv og dit engagement smittende.
Du er en varm og anerkendende leder.
Du praktiserer nærvær og er tilgængelig.
Dit værdisæt er tydeligt og kommunikation ditto.
Du er robust og grounded – og du har humor.
Du er iderig og inspirerende – du forstyrrer og lader dig forstyrre.
Du efterlever, at: vi, de voksne, har ansvaret, og vi skaber bevægelsen.
Du er delegerende og tillidsgivende, og samskabelse er dit naturlige udgangspunkt.
Du agerer naturligt i foranderlighed og kaos, og du formår at holde hovedet koldt under pres.
Du har fokus på at skabe ro og struktur, og kan også leve i en ganske stram struktur (til gavn for børnene).
Du er tålmodig og kan anerkende de små fremskridt i børnegruppen.
Og du er orienteret mod en fælles og kontinuerlig udvikling.

LØN OG ANSÆTTELSE
Efter gældende overenskomst. Hertil kommer et inklusionstillæg, samt eventuelt tillæg for lederuddannelse.
Tiltrædelse 1. juli 2019, eller snarest derefter.

ANSÆTTELSESPROCES
Ansættelsessamtale runde 1 vil foregå 6.5.19 i tidsrummet 12 -18. Testinterview vil foregå 14.5 og anden
samtalerunde vil foregå 22.5 formiddag.
.

KONTAKT: Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dagtilbudsleder Lene Syberg Enevoldsen tlf. 20934183

