
Vi søger pædagogmedhjælper, 33 timer ugentligt 

 fra 8. januar eller snarest derefter 

Udflytterbørnehaven Bøgely ligger op ad Dyrehaven og Mølleåen i det naturskønne Raadvad tæt ved 

København. Vi holder til i et gammelt fredet hus, hvor vi har god plads både inde og ude. Vi kører hver 

dag til og fra Rigensgade 19 i København K, hvor vi har opsamlingslokale. Alle er med i bussen hver dag, 

da det giver mulighed for at tale med forældre. Der foregår ligeledes en del daglig planlægning i bussen. 

Børnene er i løbet af dagen delt i 3 grupper, hvor de primære aktiviteter planlægges med fokus på 

børnegruppen. Vi arbejder med en organisering, hvor pædagogerne i høj grad følger børnene og hvor 

rutinerne ses som en meningsfuld del af den pædagogiske dagligdag.  

Vi kan tilbyde: En institution, der er i udvikling. En daglig struktur med fokus på børnefællesskaber, 

børnenes læringsmiljø med os som fordybende voksne. Vi vægter udeliv og natur højt, så du skal synes, 

det er sjovt at færdes ude, uanset vejret.  

Vi har aktive forældre, der følger med i deres barns hverdag og som forventer et kvalificeret pædagogisk 

med- og modspil. Du skal være i stand til at møde mange forældre på en gang. Dagens små historier er 

vigtige at dele med forældrene og specielt med de nye familier. 

Vi forventer: Du er ansvarlig, engageret og kan samarbejde bredt. At du har tålmodighed til at se 

tingene tage form. Personalegruppen er sammensat med udgangspunkt i forskellighed i form af 

aldersmæssig, erfaringsmæssig og faglig baggrund. Du skal derfor være i stand til at tackle uenigheder 

og diskussioner med et åbent sind. Også selvom du bliver mødt af faglig modstand.  

Du er glad for naturen og forstår at integrere den i dit daglige arbejde. Vi forventer, du er igangsættende 

i forhold til aktiviteter og at du er vedholdende. Du er fleksibel og ser forandringer som udfordringer. Du 

har overblik, samtidig med, du er i øjenhøjde med børnene. Du formår at skabe og arbejde med en 

genkendelig dagligdag med gode overgange for børnene. Du er fagligt velfunderet i tale og på skrift. Du 

er nærværende og den trygge omsorgsperson for børn og forældre. Du er lydhør overfor andre. 

Vi forventer, du orienterer dig på vores hjemmeside www.boegely-raadvad.dk  

inden du søger stillingen. 

Vi har en 4 dages arbejdsuge med en ugentlig fridag på en 5 ugers plan. Du skal påregne en del møde- 

og forældreaktiviteter i aftentimerne og i weekends ligesom du skal være klar på at tage med på en uges 

koloni. 

Institutionen er en ikke-ryger institution 

Behov for yderligere information rettes henvendelse til leder Thomas Kellberg Ring på tlf. 82 23 13 65 

Ansøgningsfrist er onsdag d. 8. januar. Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 

 

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og evt. anbefalinger sendes senest onsdag d. 8. januar til:  

 

 raadvad@mail.tele.dk  Mrk:”Medhjælper ansøgning” 

mailto:raadvad@mail.tele.dk

