
 
Vil du være med til at gøre en forskel for vuggestuebørnene? 
 
   Pædagog søges fuld tid fra 1. juni 2022 eller snarest derefter 

 
Vi er en engageret og kompetent personalegruppe, som vægter nærvær og tillidsfulde 
relationer i dagligdagen. Vi har fokus på at skabe inspirerende og udviklende rammer 
for børnenes lærings-miljøer med leg og bevægelse som omdrejningspunkt. Vi 

arbejder strategisk med opdeling af børnene i faste mindre grupper, hvor børnene har 
mulighed for at være aktivt deltagende samt koble sig på hinanden sprogligt, kropsligt 

og socialt. De mindre grupper giver os som professionelle de bedste betingelser for at 
være nærværende og fordybet samt muligheden for at følge børnenes spor for at 
kunne støtte op og fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi 

arbejder ud fra et fælles pædagogisk fundament baseret på tidligere 
udviklingsprojekter og den styrkede pædagogiske læreplan. Vi videndeler, sparrer, 

reflekterer og evaluerer vores indsatser på møderne med henblik på den fortsatte 
udvikling af praksis.  
Vi prioriterer det daglige tillidsfulde og konstruktive samarbejde med forældrene om 

børnenes trivsel og læring. 
Vores forældre værdsætter vores tilbud om den ugentlige legestue for 

vuggestuebørnene inden opstart og for vores fokus på brobygningen via tur-dage med 
de store vuggestuebørn til vores skønne udflytter inden de starter som 
børnehavebørn. 

Vi samarbejder på tværs af netværket med pædagogiske udviklingsprojekter, som i 
indeværende år er Sprog. På den årlige kompetencedag til november starter vi næste 

års tema op som er Forældresamarbejde. 
Kan du se dig selv som en del af Adelgården?  
 

Adelgården, som er beliggende i hjertet af København, er en selvejende institution 
under Det Københavnske Asylselskab. Adelgården er en integreret institution 

bestående af 3 vuggestuegrupper med hver 13 børn og en udflytterbørnehave med 50 
børn.  
Vi har en nyrenoveret legeplads lige udenfor egen dør.  

 
Se endvidere vores hjemmeside på www.adelgaarden.dk 

 
Skriftlig ansøgning sendes til ansoegning@adelgaarden.dk senest onsdag d. 18. 

maj 
kl. 12.00 
 

Ansættelsessamtalerne bliver afholdt i uge 21 og 22  
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