
Hej, Super-Dygtige Pædagog!! 

 
Raklev Børnehave, Dagtilbudsområde Nord, søger pr. 1. april 2023, eller snarest derefter, en 

fuldtidspædagog.  

Raklev Børnehave er en funktionsopdelt institution med aldersopdelte børnegrupper samt en 

grundnormering på 74 børnehavebørn.  

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job med udviklingsmuligheder og selvstændig ind-

flydelse på tilrettelæggelsen af det pædagogiske indhold. Her er et godt arbejdsmiljø og kolle-

gaer med god humor. 

 

Børnene er omdrejningspunktet, og de skal have så meget læring som overhovedet muligt, inden 

de skal i skole. Det er vores ambition. Vi arbejder selvfølgelig i læringsgrupper ud fra den nye 

styrkede læreplan. 

 

Vi forventer at du: 

  

• er uddannet pædagog og fagligt velfunderet.  

• har viden om arbejdet med 3 – 6. årige børn og deres familier. 

• kan give en velforberedt kvalitativ feedback til både kollegaer og forældrene ved 

samtaler og møder. 

• kan begejstre og skabe engagement hos børn, forældre og kollegaer. Børnene skal 

kunne se, høre og mærke din anerkendelse, glæde og nysgerrighed. 

• har en særlig interesse for arbejdet med natur, udeliv og science 

• kan arbejde loyalt ud fra overordnede beslutninger 

• kan organisere og prioritere hverdagens mange opgaver  

•                 har solidt kendskab til IT og digital kommunikation 

• er fysisk og psykisk robust 

• er i stand til at skabe nærvær og relationer til alle børn og hjælpe med børnenes 

egen relationsdannelsee 

 

Alle dine kompetencer og kvalifikationer gør dig til en struktureret, initiativrig pædagog, som 

kan arbejde ud fra læreplansmål, følge børnegruppens initiativer og sætte dig ind i barnets per-

spektiv. Du skal kunne sætte læringsmål og se læringstegn hos børnene samt kunne reflektere 

over, dokumentere og evaluere din praksis. Du skal selvstændigt og ikke mindst i samspil med 

dine kollegaer kunne udvælge og tilrettelægge de pædagogiske læringsrum og aktiviteter, så 

børnene trives og udvikler sig.  

 

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er 37 t ugentlig,  

 

Yderligere oplysninger: 

Pædagogisk teamleder Henrik Frøslev Hoppe tlf. 21 56 65 25 eller på mail hehp@kalundborg.dk 

Se gerne Raklev Børnehave (aula.dk) 

 

Ansøgningsfrist: onsdag. 15. februar 2023 senest kl. 12.00. 

 

Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag d. 21. februar fra kl. 14.00 

mailto:hehp@kalundborg.dk
https://raklev-kalundborg.aula.dk/

