Prærien – Aulum Kristne Daginstitution, søger

En entusiastisk, nysgerrig pædagog
Sprudler du i samværet med børn? Kan du motivere, involvere og udfordre dem i leg?
Har du lyst til at arbejde i en daginstitution med højt til himlen og plads til at være sig
selv? Sætter du pris på engagerede og dygtige kollegaer? Så er det måske dig, vi har
brug for!
Din personlighed og faglighed
Vi søger en kollega, der sammen med os er nysgerrig på, hvad det gode børneliv er i den virkelighed,
som vi som daginstitution tilbyder. En voksen, der engagerer sig i børnenes liv og giver dem nærvær
og tryghed i dejlige og udviklende stunder på deres gode såvel som mindre gode dage.
Vi forventer, at du kan tilslutte dig daginstitutionens grundlag og værdier, samt at du kan bruge dette
i relationerne til børn, forældre og kollegaer.
Du ser det værdifulde i at udvikle den pædagogiske praksis for at skabe tydelige og strukturerede
rammer for børnene. Vi forventer, at du har en uddannelse som pædagog. Erfaring fra en anden
børnehave og eventuelt foreningsarbejde, samt fleksibilitet i forhold til arbejdstid, er en fordel.
Du bliver ansat som pædagog, men hvis du går med en lederspire i maven, er der mulighed for at
afprøve eller udvikle dig i retning mod denne drøm. Der er mulighed for at arbejde med
sprogkoordinatorfunktionen, eller få uddannelse hertil, hvis det har din interesse.

Din hverdag på Prærien
Du kommer til at arbejde i en daginstitution, som tror på, at det er vigtigt, at alle har en relation til
hinanden. Vi er tætte på vores børn, og alle kender alle. Vi lever så at sige højt på fordelene ved at
være en lille institution og værner om fællesskabet mellem ansatte-børn-forældre-ledelse-bestyrelse.
Du får kontakt med en engageret forældregruppe, som vi arbejder tæt sammen med omkring det liv,
deres børn lever på Prærien. Forældregruppen stiller dedikeret op, når der er brug for det.
Du bliver en del af en stabil personalegruppe på 14 medarbejdere, hvoraf tre har været med helt fra
Præriens første dag. I personalegruppen vægter vi medmenneskelighed, faglighed og ordentlighed
højt, ligesom vi løbende deltager i relevante uddannelser og kurser. Vi ser en stor fordel i vores
forskelligheder som medmennesker og som pædagoger og for at komplimentere denne forskellighed
vil det være en fordel, hvis du er god til at arbejde struktureret.
Prærien er sat i verden for at skabe en god og tryg hverdag for vores børn. Vi tror på rummelighed; vi
reflekterer og arbejder ud fra, at ting ikke er stationære. Du får en hverdag, hvor du lever livet
sammen med børnene – også på børnenes præmisser. Her er plads til alle, til børnenes fysiske
aktivitet og til hver enkelt barns personlighed. Vi går ikke alle af den samme snorlige sti, men vi går
sammen med børnene – og en gang imellem skal de også have lov til at gå selv.

Det kan vi tilbyde: En daginstitution med højt til himlen og vidt til væggene
Prærien er en privat uafhængig daginstitution, som blev oprettet i 2013 og siden 2016 har fungeret i
nye tidssvarende lokaler. Vi er normeret til 45 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, men har plads til
60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.
Det er Præriens vision, at børnene gennem dagligdagen møder kristendommen som en naturlig del af
deres hverdag og årets rytme, -det er vigtigt for os at formidle kristendommens værdier i ord og ikke
mindst handling, så de får gode værdier med som grundlag i det liv, de står foran. Det gør vi bla. ved
en daglig morgensamling i fællesrummet, hvor vi synger og lytter sammen.
Vi stræber efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sit ”højt til himlen og vidt til væggene”
giver plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at tage næste
skridt i deres udvikling mentalt såvel som fysisk.
Vores pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nærhedsprincippet. Vi
arbejder allerede nu efter den minimumsnormering, som på dagtilbudsområdet forventes at træde i
kraft 2024, og vi prioriterer at have en kvalificeret, fleksibel og omstillingsparat personalegruppe.
Derudover forholder vi os naturligvis løbende til de nyeste pædagogiske principper, hvilket blandt
andet betyder, at ”De Styrkede Pædagogiske Læreplaner” har været en del af vores arbejde siden
august 2020.

Det praktiske
Ansøgningsfrist er søndag d. 21. november 2021
Vi afholder samtaler den 24. og 25. november.
Stillingen er i børnehaven. Vi håber på den helt rette til vores fantastiske sted og håber at
vedkommende kan starte 1. januar 2022. Timetallet er fleksibelt mellem 30-35 timer.
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomster mellem BUPL og ”Aftaleenheden ved Frie
Grundskoler”.
Send din ansøgning til institutionsleder Henrik Thoftgaard på henrik@praerienaulum.dk.
Har du lyst til at besøge os, se stedet og få en snak om stillingen, er du velkommen til at kontakte
Henrik Thoftgaard på tlf. 21 96 41 81.
Læs mere om os på prærienaulum.dk, få glimt fra vores hverdag på Facebook og kontakt
daginstitutionsleder Henrik Thoftgaard, hvis du har spørgsmål.
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