Brænder du også for vuggestuebørn og bevægelse?
Pædagog søges, fuld tid pr. 15. oktober 2015 eller snarest derefter
I Adelgården udvikler vi løbende på profilen som bevægelsesinstitution. Vi er en initiativrig
personalegruppe som har fokus på at skabe en dagligdag for børnene, hvor bevægelse og
pædagogisk idræt er omdrejningspunktet. Som et led i vores arbejde med dette, har vi valgt at
legetøj er en del af de planlagte aktiviteter. Det betyder, at legetøjet ikke som udgangspunkt er på
stuerne, men bliver hentet frem som en fælles aktivitet.
Har du lyst til sammen med os at udvikle vores profil?
Dette kendetegner dig:
 Du skaber udfordrende læringsmiljøer med fokus på børnenes mulighed for bevægelse og
selvhjulpenhed
 Du har engagement. Du udviser gåpåmod. Du er aktiv og igangsættende i forhold til børn
og kollegaer.
 Du er fagligt bevidst. Du er kompetent i dit pædagogiske arbejde.
 Du er ansvarsbevidst. Du er tro og loyal i forhold til beslutninger, ledelse og kollegaer. Du
vægter samarbejde.
 Du har overskud og glæde. Du har let til smil og er en ildsjæl.
 Du har holdånd og arbejder for fællesskabet
 Du trives med at arbejde på tværs af de tre stuer
 Du har fokus på børnene. Du er nærværende og tålmodig.
Vi lægger vægt på:
 At børnene deles op i mindre grupper
 Bevægelse og motoriske udfordringer for børnene
 At relationer og nærvær er vigtige elementer i hverdagen
 At vi er kompetente og professionelle.
 At vi arbejder ud fra en fælles pædagogik
Adelgården, som er beliggende i hjertet af København, er en selvejende institution under paraplyorganisationen Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab. Adelgården er en integreret
institution bestående af 3 vuggestuegrupper med hver 13 børn og en udflytterbørnehave med 50
børn.
Vi har legeplads udenfor egen dør.
Se endvidere vores hjemmeside på www.adelgaarden.dk
Skriftlig ansøgning sendes :
Adelgården, Adelgade 1, 1304 København K.
Samtalerne afholdes i uge 40/41. Har du intet hørt inden udgangen af uge 41 er stillingen blevet
besat til anden side.

