
Pædagog med stor lyst til udeliv og naturoplevelser til unik privatbørnehave
Er du altid først på legepladsen og elsker du udeliv, bål og kanosejlads? I Privatbørnehaven 
Lille Vestervang leder vi efter en pædagog, der drømmer om at blive en del af vores 
fantastiske børnehave.

Privatbørnehaven Lille Vestervang, består af vores leder, Thomas, tre pædagoger, en pædagogisk 
assistent og en pædagogmedhjælper. Vi har 46 dejlige børn fordelt på tre aldersopdelte grupper, som 
vi i makkerpar følger gennem hele deres tid i børnehaven.
Vi vægter gode samarbejdsrelationer højt, ligesom vi hjælper hinanden og udviser fleksibilitet, så vi 
sammen kan bidrage til en givende hverdag, fyldt med godt humør og spændende oplevelser for 
både børn og voksne.

Om os

I Lille Vestervang er vi funktionsopdelte, frem for den traditionelle stueopdeling. Det har vi valgt fordi 
vi mener, at børnene selv skal kunne vælge hvor i børnehaven de gerne vil være og hvem de gerne vil 
lege med. Det betyder at hver voksen har én funktion, én uge ad gangen; det kan være spisestuen, 
værkstedet, garderoben eller legepladsen.

Vi værdsætter og bruger naturen meget, både på vores legeplads og når vi overnatter i det fri på 
sheltertur, laver mad over bål eller sejler i vores kanoer langs kanten af Isefjorden. Vi tager også på 
koloni med alle børnene, hvor de får mulighed for at få en masse nye oplevelser og færdigheder.

Dine kommende kolleger ligger vægt på tryghed og nærhed, og vi arbejder hver dag for, at Lille 
Vestervang skal være verdens bedste børnehave for både børn og voksne. Vi er uhøjtidelige, 
jordnære og sætter stor pris på humor, fordi vi vægter den gode stemning og sammenholdet højt.

Om dig

Du er uddannet pædagog og du brænder særligt for natur og udeliv, som du vil få stort medansvar 
for. 
Det betyder at du tager initiativ og er med til at gå foran for at styrke dette.

Du vil være primærpædagog for en gruppe børn sammen med en kollega. Du har lyst til at være en 
del af et pædagogisk hold, der ikke kun brænder for arbejdet med børn, men som sammen tager 
ansvar og hjælper hinanden. Det er vigtigt for os at du er nysgerrig på forskellighederne hos børn og 
forældre, ligesom du er god til at opbygge tillidsfulde relationer.

Desuden drømmer vi om at du…

Brænder for at være med til at skabe de bedste muligheder og rammer for, at alle børn deltager i 
vores aktiviteter, i trygge og forudsigelige rammer.
Ser værdien i at være med til at udvikle læringsmiljøer med afsæt i børneperspektivet og i den nye, 
styrkede, pædagogiske læreplan.

I tæt samarbejde med forældre og faglige samarbejdspartnere, finder det meningsfuldt at skabe 
tydelig sammenhæng og gode overgange for børnene, og mellem hjem og daginstitution.
Forstår at kombinere din faglighed med empati og forståelse for både børn og voksne, i forskellige 
situationer og sammenhænge.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer.

Arbejdsstedet: Blommevej 1, 4300 Holbæk

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder Thomas Porsmose på 
thomas@lillevestervang.dk eller på telefon 31 75 32 58.

Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Er du interesseret i stillingen, er du 
velkommen til at tage kontakt til Thomas, og aftale et besøg i børnehaven.

Din ansøgning, CV og eksamensbevis fremsendes elektronisk til kontakt@lillevestervang.dk
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