
Udflytterbørnehaven Bøgely søger en naturglad pædagog 
37 timer ugentligt 

 

Danmarks smukkeste børnehave søger naturpædagogisk ildsjæl 
 

Den selvejende institution Udflytterbørnehaven Bøgely ligger helt unikt op ad Dyrehaven og Mølleåen i det 

naturskønne Raadvad tæt ved København. Vi holder til i et stort fredet hus, hvor vi har masser af plads og 

faciliteter til at bevæge os på -både inde og ude. Vi mødes hver dag i Rigensgade 19 i København K, hvor vi har 

vores opsamlingslokale, og køre der fra til Raadvad, turen tager ca. 35 min.  

 

Vi søger en uddannet pædagog som er; 

 

• Glad for naturen og synes det er sjovt at færdes ude, uanset vind og vejr. Som forstår at integrere 

naturen i sit daglige pædagogiske arbejde  

• Du har et godt overblik og er du tydelig voksen, samtidig med at du møder børnene i øjenhøjde ud fra et 

moderne børnesyn  

• Du formår at skabe en genkendelig dagligdag med gode overgange for børnene  

• Du er igangsætter og kan agere selvstændigt. Naturligt lydhør og nærværende samt indtager den 

trygge omsorgsrolle for børn og forældre  

• Det falder dig naturligt at indgå i et tæt samarbejde med dine kollegaer. Samtidig med at du er fagligt 

velfunderet  

 

Vi tilbyder; 

 

• En institution med en aktiv personalegruppe i rivende udvikling, med masser af muligheder og et 

fantastisk sted at være for både børn og voksne 

• En daglig struktur med fokus på børnefællesskaber og børnenes læringsmiljø med os som fordybende 

voksne 

• En hverdag hvor natur og udeliv bliver vægtet højt 

• En 4-dags arbejdsuge med en ugentlig fridag  

 

Der vil forekomme møde- og forældreaktiviteter i aftentimerne og enkelte weekender, ligesom du skal være 

klar på at tage med på vores årlige begivenhedsrige koloni.  

 

Ved yderligere spørgsmål til stillingen kontakt: konstitueret Leder Duddi Stockfleth på tlf. 3050 8479 

 

Vi vil afholde løbende samtaler. Kun uddannede pædagoger kan komme i betragtning til stillingen. 
 

Ansøgning vedlagt eksamensbevis, cv. og evt. anbefalinger sendes til:  

 

• huset@boegely-raadvad.dk  Mrk. ”Pædagog ansøgning”  

mailto:huset@boegely-raadvad.dk

